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OMUL ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRII SOCIALE 

THE INDIVIDUAL IN THE SOCIAL CHANGES CONTEXT  

Calancea Angela 

EVOLUȚIA MODELELOR ETICE ALE RELAȚIEI: PSIHOLOG CLINICIAN – 

PACIENT 

EVOLUTION OF ETHICAL MODELS OF THE RELATIONSHIP: CLINICIAN 

PSYCHOLOGIST – PATIENT 

Rezumat 
În cultura europeană s-au format și s-au modificat diverse principii și norme morale care 

însoțeau existența seculara a medicinii. Diverse autorități morale de reglementare ce funcționau la 

diferite stadii de dezvoltare a societății influențau asupra formării modelelor etice în medicină. Având 

în vedere diversitatea experienței medical-morale, se pot distinge 4 modele coexistente:1. Modelul lui 

Hipocrate (principiul «nu face nici un rău»); 2. Modelul de Paracelsus (principiul «a face bine»); 3. 

Modelul Deontologic (principiul «respectării datoriei»); 4. Bioetica (principiul «respectării drepturilor 

și demnității personalității»). Hipocrate a determinat regulile generale de interacțiune a medicului cu 

pacientul, accentul fiind pus pe comportamentul medicului la patul pacientului. Modelul lui Paracelsus 

se bazează pe caracteristicile individuale ale persoanei, recunoașterea adâncimii contactului emoțional 

cu medicul și includerea acestor contacte în procesul de vindecare. Modelul deontologic include în sine 

probleme de respectare a confidențialității pacientului, măsuri de responsabilitate pentru viața și 

sănătatea pacienților, a problemelor de relații reciproce în comunitatea medicală, relațiile cu pacienții 

și rudele lor. Termenul ”Bioetică” a fost descris ca «studiul sistematic al comportamentului uman în 

domeniul științelor vieții și sănătății, în măsura în care acest comportament este considerat în lumina 

valorilor și principiilor morale». Particularitățile istorice și fundamentul logic al fiecăruia dintre 

modele determinau formarea acelor principii morale, care constituie în prezent conținutul valoric și 

normativ al eticii biomedicale moderne. 

Cuvinte-cheie: modele etice, Modelul lui Hipocrate, Modelul de Paracelsus, Modelul 

Deontologic, Bioetica, relația psiholog clinician – pacient. 

Abstract 
The evolution of ethical models for the physician-patient relationship have been described. 

The physician-patient relationship needs to be redefined to allow both the physician and patient to take 

an active role in treatment decisions. In the paternalistic concept, the physician has a parental role, and 

decides which treatment would be best. Based on informative concept, the physician tells patients of 

treatment options and relevant medical information, but patients select their own treatment. In the 

interpretive concept, the physician helps patients explore their values, and select the treatment that best 

fits these values. In the deliberative concept, the physician helps patients explore health-related values, 

and choose their treatment based on those values. A shift towards the informative concept has 

occurred; patients are more involved in choosing their treatment. These concepts have weaknesses, but 

the deliberative one may be the best for the physician-patient relationship. It allows the physician to 

guide patients in a caring manner, but does not limit patient independence. Bioethics has become a 

concept that includes all social and ethical aspects of modern medicine, among which is one of the 

most important issues of social protection of human rights not only to self-determination, but also to 

life. Bioethics plays an important role in shaping society respect for human rights. 

Key-words: ethical models, physician-patient relationship, treatment, parental role, social 

protection, bioethics, interpretive concept, values. 

Activitatea profesională a psihologului clinic este integrată în toate domeniile principale 

ale științei și practicii medicale. Originile psihologiei clinice și dezvoltarea acesteia ca profesie 

este legată indispensabil de medicină, în special de psihiatrie și psihoterapie. Prin urmare, 
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referindu-ne la abordarea aspectelor etice nu putem sa nu ne oprim la modelele contemporane ale 

eticii medicale. 

Mai bine de 25 de secole în cultura europeană s-au format și s-au modificat diverse 

principii și norme morale care însoțeau existența seculara a medicinii. Diverse autorități morale de 

reglementare ce funcționau la diferite stadii de dezvoltare a societății - religioase, culturale, 

etnice, social-economice - influențau asupra formării modelelor etice în medicină. Având în 

vedere diversitatea experienței medical-morale, se pot distinge 4 modele: 

1) modelul lui Hipocrate (principiul «nu face nici un rău»); 

2) modelul de Paracelsus (principiul «a face bine»); 

3) modelul deontologic (principiul «respectării datoriei»); 

4) bioetica (principiul «respectării drepturilor și demnității personalității»). 

Particularitățile istorice și fundamentul logic al fiecăruia dintre modele determinau 

formarea acelor principii morale, care constituie în prezent conținutul valoric și normativ al eticii 

biomedicale moderne. 

Modelul lui Hipocrate. Prima formă de etică medicală sunt principiile morale ale 

medicinii lui Hipocrate (460-377 î.e.n.), expuse de către el în «Jurământul», precum și în cărțile 

«Cu privire la lege», «Cu privire la medici» etc. În culturile antice - babiloniană, egipteană, 

ebraică, persană, indiană, greacă - abilitatea de a vindeca mărturisea despre faptul că persoana 

respectivă determina poziția de elită, de regulă ”divină” în societate. Se consideră că Hipocrate a 

fost fiul unuia dintre preoții zeului Asclepios (adoptat sub numele de Esculap) - Heraclit, care i-a 

oferit educație medicală inițială. Formarea medicinii laice în Grecia Antică este legată de 

principiile democratice ale orașelor–state și drepturile medicilor preoți consacrați alternau în mod 

inevitabil cu garanțiile morale și profesionale ale obligațiilor medicilor față de suferinzi. În plus, 

etica lui Hipocrate, care este bine ilustrată în lucrarea «Jurământul», a fost cauzată de necesitatea 

de a se debarasa de diverși șarlatani, care au existat în timpurile acelea, și pentru a asigura 

încrederea oamenilor în medicii de o anumită școală sau corporație a lui Asclepios. 

Atitudinea medicului față de persoană bolnavă și sănătoasă, inițial orientată spre îngrijire, 

asistență, sprijin constituie caracteristica esențială a eticii profesionale medicale. Acea parte a 

eticii medicale, care se preocupă de problema relațiilor dintre medic și pacient din punct de vedere 

al garanțiilor sociale și al obligațiilor profesionale ale comunității medicale, poate fi numită 

«modelul lui Hipocrate». Este vorba despre angajamentele față de profesori, colegi și studenți, 

despre garanțiile de a nu pricinui daune («Voi direcționa regimul pacienților în avantajul lor în 

funcție de capacitatea mea și judecata mea, abținându-mă de la pricinuirea daunelor și 

nedreptăților»), pentru a ajuta, pentru a manifesta respect, atitudine negativă față de crimă și 

eutanasie - («Nu voi da, nici dacă mi s-ar cere, un medicament mortal și nu voi arăta calea pentru 

realizarea unui astfel de plan»), avortul - («Eu nu le voi da femeilor nici un remediu pentru 

avort»), cu privire la refuzul relațiilor sexuale cu pacienții - («În oricare casă nu ași intra, voi intra 

acolo pentru beneficiul pacientului, fiind departe de toate lucrurile intenționate, nedrepte și 

dăunătoare, în special de relațiile de dragoste cu bărbați și femei, oameni liberi și sclavi», cu 

privire la confidențialitate - («Indiferent de ce n-ași auzi despre viața oamenilor nu voi dezvăluie 

niciodată această informație, voi păstra tăcerea, considerând aceste lucruri secrete»). 

Fundamental între principiile menționate ale modelului Hipocrate este cel de a «nu face 

rău», care concentrează credoul civil al clasei medicale. Acest principiu constituie garanția 

profesională inițială, care poate fi considerată ca o condiție și fundamentul recunoașterii sale de 

întreaga societate și fiecare persoană în parte, care își încredințează sănătate și viața lor medicul. 

O atenție deosebită Hipocrate acordată aspectului medicului, nu numai moral, ci și exterior 

(vestimentație, maniere) respectabilitate, ceea ce a fost cauzat de necesitatea de a dezvolta 

încrederea în castă medicală în timpul tranziției de la societatea sacerdotală la medicina laică. 

Preoții din istoria religiei, au dobândit statutul aproape de zei, se credea că de la ei au primit 

înțelepciunea și orientarea, cunoștințele și aptitudinile. Astfel că medicii care au depășit 
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sacralitatea au trebuit să dobândească și să posede astfel de calități care să contribuie la modelarea 

aspectului comunității profesionale medicale la momentul respectiv. 

Hipocrate a definit aceste calități, pornind de la valorile generalizate ale Greciei Antice. 

În lucrarea sa «Cu privire la comportamentul decent» a reflectat mai deplin ideea despre medicul 

ideal, a dezvoltat în interiorul școlilor medicale din epoca greacă de «iluminare»: «După cum sunt 

ca aspect exterior așa sunt și de fapt: medicul-filosof este egal cu Dumnezeu». 

Hipocrate a determinat regulile generale de interacțiune a medicului cu pacientul, 

accentul fiind pus pe comportamentul medicului la patul pacientului. La contactul cu pacientul se 

oferea o asemenea formă de comunicare, care ar facilita orientarea pacientului pentru recuperare 

și convalescență: «o evidentă și o mare dovadă al existenței artei este, în cazul în care cineva, 

stabilind tratamentului adecvat, nu va înceta să încurajeze pacienții, astfel încât aceștia să nu-și 

îngrijoreze spiritul, și prin aceasta încercând să reducă timpul de recuperare». 

O importantă și provocatoare, din punct de vedere etic, a fost și problema remunerării 

pentru ajutorul medical și tratament. În contextul medicinii sacrale darurile erau date nu 

nemijlocit preoților ci bisericii sau templului la care acesta slujea. 

Modelul Paracelsus. A doua formă istorică a eticii medicale este înțelegerea relației 

dintre medic și pacient care s-a dezvoltat în Evul Mediu. Paracelsus (1493-1541) a fost acela care 

a reușit să o exprime cel mai bine. Această formă de etică medicală în care relația morală cu 

pacientul este înțeleasă ca o componentă a strategiilor comportamentului terapeutic al medicului. 

În cazul în care în cadrul modelul hipocratic încredere socială a personalității pacientului este 

câștigată de medic, «modelul Paracelsus» - se bazează pe caracteristicile individuale ale 

persoanei, recunoașterea adâncimii contactului emoțional cu medicul și includerea acestor 

contacte în procesul de vindecare. «În Paracelsus descoperim nu numai fondatorul în domeniul 

medicamentelor chimice, dar, de asemenea, în domeniul tratamentului psihologico-empiric» 

(Jung). În limitele «modelului Paracelsus» este dezvoltat pe deplin paternalismul ca un tip de 

relație medic-pacient. Cultura medicală utilizează termenul latin pater - «tată», răspândit de 

creștinism nu numai asupra preotului, ci și față de Dumnezeu. Sensul cuvântului «tată» în 

paternalismul consemnează drept «model» relațiile dintre medic și pacient ce nu sunt doar ”relații 

de rudenie”, pentru care sunt caracteristice un atașament psihoemoțional pozitiv și 

responsabilitate socială și morală, dar, de asemenea, «puterea de vindecare», «divinitatea», a 

însușii contactului medicului și pacientului. Nu este surprinzător faptul că principalul principiu 

moral, dezvoltare în cadrul acestui model este principiul «fă bine», sau «creează iubire», bunătate, 

milă. Lecuirea - este crearea organizată a binelui. Paracelsus scria: «Puterea medicului rezidă în 

inima sa, munca lui trebuie să fie ghidată de Dumnezeu și iluminată de lumină naturală și 

experiență; cea mai importantă componentă a medicamentelor este dragostea». Sub influența 

antropologiei creștine Paracelsus privește corpul fizic, drept o ”casă în care locuiește omul 

adevărat, constructor al acestei case». Este considerat că conceptul creștin al ”sufletului” a 

contribuit la formarea terapiei sugestive, care este utilizată în mod activ de distinsul medic al 

secolului XVI Gerolamo Cardano, care o privește drept o componentă necesară și eficientă a 

oricărei intervenții terapeutice. Cardano a înțeles rolul factorului de încredere și a susținut că 

succesul tratamentului este determinat în mare măsură de credința pacientului în medic: «Cel care 

crede mai mult se vindecă mai bine». Importanța încrederii dintre medic și pacient a fost 

subliniată în mod repetat de către medici cu renume din trecut. Încă în sec. VIII Abu al Faraj a 

scris: «Suntem trei: - tu, maladia și eu; dacă tu vei fi de partea maladiei - veți fi doi, iar eu voi 

rămâne singur - mă veți învinge; dacă ești cu mine, vom fi doi, boala va rămâne singură și noi 

vom învinge». 

La sfârșitul sec. XIX începutul sec. XX Freud desacralizează paternalismul, observând 

natura libidinală a relației medic - pacient. Conceptele sale de transfer și contratransfer sunt un 

mijloc de înțelegere teoretică a relațiilor interpersonale complexe dintre medic si pacient în 

practica psihoterapeutică. Freud credea că fiecare terapeut, iar medicul de orice specialitate 
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include și componenta psihoterapeutică «trebuie să fie perfect, mai ales în sensul moral». Freud 

scria nu numai despre «integritate» ca o strategie a comportamentului terapeutic teoretic 

verificată, ce se bazează pe caracteristicile activităților medicale, dar și «integritatea» ca o 

potrivire cu o precizie aproape mecanică a comportamentului medicului la unele sau altele cerințe 

etice. 

Modelul deontologic. Pentru prima dată termenul «deontologie” (”deontos” – ceea ce 

trebuie făcut, datorie și ”logos” – studiu) a fost introdus de filozoful englez Jeremy Bentham 

(1748-1832), indicând prin această noțiunea știința datoriei, obligației morale, a perfecțiunii 

morale, și perfecțiunii. Deontologia este în mod deosebit importantă pentru activitățile 

profesionale care se confruntă pe scară largă de interacțiuni reciproce interpersonale responsabile 

și complexe. În medicină aceasta corespunde unei încadrări a conduitei medicului anumitor 

standarde etice. Acesta este nivelul deontologic de etică medicală, sau «modelul deontologic», 

bazat pe principiul «respectării datoriei». Baza deontologiei este o asemenea atitudinea față de 

pacient cu care, într-o situație similară, ai dori să fii tratat. Esența profundă a deontologiei 

medicale este dezvăluită de declarația simbolică a medicului olandez din secolul al XVII-lea Van 

Tul-Psi, «lumânarea luminează pe alţii, dar pe ea însăşi se consumă». 

Deontologia include în sine probleme de respectare a confidențialității pacientului, 

măsuri de responsabilitate pentru viața și sănătatea pacienților, a problemelor de relații reciproce 

în comunitatea medicală, relațiile cu pacienții și rudele lor. Drept un exemplu al acestui model 

sunt regulile pentru relațiile intime între medic și pacient, dezvoltate de Comisia pentru etică și 

afaceri juridice ale American Medical Association: 

- contactul intim între medic și pacient, rezultând într-o perioadă de tratament este 

imoral; 

- o relație intimă cu un fost pacient poate fi recunoscută în anumite circumstanțe, ca și 

lipsită de etică; 

- problema relației intime dintre medic și pacientul trebuie să fie inclusă în programa de 

învățământ pentru cadrele medicale; 

- medicii trebuie să raporteze orice încălcare a eticii medicale de către colegi. 

După cum se poate observa, natura recomandărilor este destul de dură și este evident că 

încălcarea lor poate duce la consecințe disciplinare și juridice pentru medicii ce fac parte din 

asociație. 

«A respecta datoria» - înseamnă a îndeplini anumite cerințe. Un act necorespunzătoare 

este acela care este contrar cerințelor medicului parvenite din partea comunității medicale, 

societății, propriei voințe și rațiunii. În cazul în care regulile de conduită sunt deschise și precis 

formulate pentru fiecare specialitate medicală, principiul «respectării datoriei» nu acceptă scuze 

atunci când se sustrage de la executarea lui. Ideea datoriei este decisivă, o bază necesară și 

suficientă pentru acțiunile medicului. În cazul în care o persoană este în măsură să acționeze la 

cererea necondiționată a «datoriei», persoana dată corespunde profesiei alese, dacă nu, el trebuie 

să părăsească această comunitate profesională. 

Seturile de «reguli de conduită» formulate cu precizie sunt concepute pentru practic orice 

specialitate medicala si reprezintă o listă cu o descriere a acestor norme în toate domeniile 

medicale. Către mijlocul secolului XX deontologia medicală devine internațională - există 

documente internaționale care reglementează conduita medicului: Declarația de la Geneva (1948), 

Codul Internațional de Etică Medicală (Londra, 1949), Declarația de la Helsinki (1964), 

Declarația de la Tokyo (1975) și altele. 

Bioetica. În anii 60-70 ai secolului XX se formează un nou model de etică medicală, care 

privește medicina în contextul drepturilor omului. Termenul «bioetică» (etică de viață), care a fost 

propus de Van Renselaer Potter în 1969 și descris ca «studiul sistematic al comportamentului 

uman în domeniul științelor vieții și sănătății, în măsura în care acest comportament este 

considerat în lumina valorilor și principiilor morale». Principiul moral fundamental al bioeticii 
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devine principiul «respectării drepturilor și demnității individului». Sub influența acestui principiu 

se schimbă soluția «chestiunii fundamentale» a eticii medicale - întrebarea cu privire la relația 

dintre medic și pacient. Astăzi în mod stringent stă problema cu privire la participarea pacientului 

în luarea deciziilor medicale. Aceasta nu este o participare «secundară» ea se traduce în noi tipuri 

de relații între medic și pacient – de informare, consiliere, de interpretare sunt tipuri pe cale de a 

proteja drepturile și demnitatea omului. În medicina modernă se discută nu numai ajutorul 

pacientului, dar, de asemenea, posibilitatea de management al proceselor patologice, de concepere 

și moarte, cu o problematică complexă fizică și metafizică (morală) pentru populația umană în 

ansamblul ei. Medicina care lucrează în prezent la nivel molecular devine mai prognosticabilă. 

Dosse (imunolog și geneticianul francez) consideră că medicina de predicție «va ajuta pentru a 

face viața umană mai lungă, fericită și lipsită de boli». Doar un singur «dar» stă în calea acestei 

perspective luminoase: «o persoană sau un grup de persoane, conduse de o sete de putere și o 

ideologie totalitară». Medicina predictivă poate fi încă definită ca ”fără subiect”, impersonală, 

care este capabil de diagnostic fără indicatori subiectivi și plângerile pacienților. Și acest lucru 

este cu adevărat o pârghie reală și fără precedent de control și putere asupra unui singur organism 

uman, precum și asupra populației umane în ansamblul ei. 

Bioetica este o formă modernă a eticii biomedicale tradiționale profesionale, pentru care 

reglementarea relațiilor umane se supune unui obiectiv major - conservarea vieții rasei umane. 

Începând cu anii 60-70 ai sec XX, ca o alternativă a paternalismului, creșterea crește rolul 

modelului de autonomie, conform căruia pacientul are dreptul de a lua decizii legate de sănătatea 

sa și de tratament medical. În acest caz medicul și pacientului colaborează pentru a dezvolta 

strategii și metode de tratament. Medicul folosește experiența sa medicală și dă explicații cu 

privire la previziunile de tratament, inclusiv cu alternativa de netratate; pacientul, cunoscând 

obiectivele și valorile sale, definește opțiunea care se potrivește cel mai bine intereselor și 

planurilor sale de viitor. Astfel, în loc de un model paternalist pentru a proteja și a păstra viața 

pacientului, acum vine în prim-plan principiul bunăstării pacientului, care este pus în aplicare de 

doctrina consimțământului informat - autodeterminarea pacientului depinde de nivelul său de 

informare. Medicul trebuie să furnizeze pacientului nu numai toate informațiile necesare, ci și cea, 

care din cauza incompetenței, pacientul poate să nu o conștientizeze. În acest caz, decizia 

pacientului sunt voluntare și în conformitate cu propriile sale valori. Aceasta implică relația de 

bază morală «medic-pacient» al bioeticii - principiul respectului pentru persoane. De o mare 

importanță devine, de asemenea, o chestiune de determinare a începutului și sfârșitului vieții. 

Conflictul de «drepturi», «principii», «valori», dar de fapt al vieți și destinele culturii este o 

realitate a societății moderne. Conflictul «dreptul fătului la viață» și «dreptul unei femei la avort», 

sau conștiința juridică a pacientului, care se ridică la gradul de conștientizare a «dreptul de a muri 

cu demnitate», în contradicție cu dreptul de medic pentru a efectua nu numai o regulă profesională 

a «nu face rău». 

Activitatea creierului este, de asemenea și un criteriu care definește moartea. Terapia 

intensivă modernă este capabilă de a sprijini viața pacienților care nu pot respira și nici susține 

procese de gândire. Prin urmare, există noi probleme etice asociate cu pacienții între viață și 

moarte. Chestiunea eutanasiei apare de obicei atunci când pacientul a pierdut ireversibil 

conștiința; sau, pe moarte, se confruntă cu suferințe intense insuportabile, forțând medicii să-l 

mențină în stare de semi-conștientă, sau atunci când nou-născutul are defecte anatomice și 

fiziologice incompatibile cu viața. Există o gamă largă de opinii: de la legalizarea deplină a 

dreptului medicului de a întrerupe viața pacientului cu consimțământul său («eutanasia activă»), la 

respingerea totală a eutanasia ca un act contrar moralei umane. Există o variantă a așa-numitei 

«eutanasia pasivă», în cazul în care se aplică principiul non-tratare, eliminând actul de ucidere în 

sine (debranșarea sistemelor artificiale de menținere a vieții, sistarea de administrare a 

medicamentelor etc.). 
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În anii 90 ai sec. XX bioetica a devenit un concept care include totalitatea aspectelor 

sociale și etice ale medicinii moderne, printre care este una dintre cele mai importante probleme 

de protecție socială a drepturilor omului nu numai la autodeterminare, dar, de asemenea, la viață. 

Bioetica joacă un rol important în modelarea respectării societății pentru drepturile omului. 

Concluzii 

Analiza istorică și logică a eticii de vindecare conduce la concluzia următoare. Forma 

modernă de etică medicală este o etica biomedicală, care actualmente lucrează în regimul celor 

patru modele istorice: modelele Hipocrate si Paracelsus, modelul deontologic și bioetica. Legătura 

dintre activitățile științifice și practice și moralitate este una dintre condițiile de existență și 

supraviețuirea a civilizației moderne. 

Psihologie clinică modernă în toate secțiunile sale se bazează pe principiile eticii 

medicale. Cu toate acestea, un psiholog clinic în activitatea sa se confruntă cu probleme etice 

specifice. 

În primul rând este problema necesității de a informa subiectul cu privire la scopul și 

conținutul examenului psihologic înainte de al efectua. Un psiholog clinic este obligat să păstreze 

confidențialitatea atunci când se discută rezultatele studiului, să obțină consimțământul 

pacientului dacă este cazul să împărtășească rezultatele altor specialiști, a arăta corectitudine în 

efectuarea cercetărilor sau în caz de eșec al acestora. 

În al doilea rând, trebuie să respecte regulile de «hotare» (hotar ca limită a 

comportamentului acceptabil). Având în vedere specificitatea interacțiunii interpersonale între 

psiholog clinic și pacient, este necesar să se definească în mod clar limitele de comunicare 

profesională cu consiliere psihologică și psihoterapie în cadrul ședințelor că «trecerea» hotarului 

poate duce la degradarea procesului terapeutic și poate cauza rău pacientului. Aria de încălcări ale 

limitelor de interacțiune profesionale este foarte largă: de la contactul sexual cu pacientul la 

sfaturi, recomandări și întrebări dincolo de scopul contactului terapeutic. De exemplu, în timpul 

ședinței s-a deteriorat starea pacientului și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Psihoterapeutul, 

având grijă de starea ulterioară a pacientului a telefonat seara pentru a afla mai multe detalii. Unii 

pacienți pot califica această drept o încălcare a «hotarelor» și un atac asupra autonomiei lor 

(autonomia este definită ca fiind «libertatea personală» sau «principiul voinței libere»). Cu toate 

acestea, în anumite circumstanțe, «încălcarea hotarelor», poate fi constructivă, astfel că aici este 

important de analizat contextul interacțiunii. «Încălcarea hotarelor» apare și atunci când se 

încearcă folosirea pacienților în scopuri private fără caracter sexual. 

În al treilea rând, o problemă complexă etică poate fi formarea unui atașament emoțional 

al pacientului cu psihologul clinic, care este una dintre caracteristicile unei interacțiuni 

interpersonale profesionale. Această formă de atașament servește adesea ca bază de reținere a 

tulburărilor afective care însoțesc maladia. Însă afecțiunea, devenind o dependență, provoacă 

reacții negative la pacient, ceea ce duce la forme distructive de comportament. Prin urmare, un 

psiholog clinic trebuie să controleze cu atenție interacțiunea cu pacientul, conștient de activitățile 

profesionale, pentru ca sprijinul emoțional să nu interfereze cu capacitatea pacientului de a auto-

lupta cu dificultăți și a-și realiza obiectivele de viață. 

Trebuie subliniat faptul că interesul pentru bioetică în ultimele decenii va contribui 

semnificativ la dezvoltarea în continuare a fundamentelor etice ale psihologiei clinice moderne. 
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PARTICULARITĂȚILE SFEREI EMOȚIONAL-VOLITIVE LA PREADOLESCENȚII 

CU COMPORTAMENT DEVIANT 

PARTICULARITIES OF THE EMOTIONAL-VOLTIVE SPHERE IN THE 

PREADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR 

Rezumat 
Dezvoltarea sferei emoțional-volitive este unul dintre cele mai importante aspecte ale 

dezvoltării umane. Cu referire la sfera emoțional-volitivă la preadolescenții cu comportament deviant 

putem spune că cele mai importante caracteristici în structura personalității acestora nu sunt 

caracteristicile intelectuale și cele emoțional-volitive. Cele mai importante semne de deviantă 

comportamentală la preadolescenți sunt reprezentate de imaturitatea volitiv-emoțională. Afectarea 

sferei emoțional-volitive la preadolescenții cu comportament deviant atrage după sine nevoia de 

afirmare, de aprobare socială, suport și recunoștință – aceste fiind foarte importante pentru ei.  

Cuvinte–cheie: preadolescent, comportament deviant, sfera emoțional-volitivă, emoții, grup 

de risc, autocontrol, depresie, reglare emoțională.  

Abstract 
Developing the emotional-voltive sphere is one of the most important aspects of human 

development. With reference to the emotional-voltive sphere in the preadolescents with deviant 

behavior, we can say that the most important characteristics in the personality structure are not 

intellectual and emotional-volitional characteristics. The most important signs of behavioral deviance 

in preadolescents are the volition-emotional immaturity. Affecting the emotional-voltive sphere in pre-

adolescents with deviant behavior entails the need for affirmation, social approval, support, and 

gratitude - these being very important to them. 

Key-words: Preadolescent, deviant behavior, emotional-voltive sphere, emotions, risk group, 

self-control, depression, emotional regulation. 

Dezvoltarea sferei emoțional-volitive este unul dintre cele mai importante aspecte ale 

dezvoltării umane. Studiile au demonstrat că 70% din calitățile personale ale omului se formează 

în primii ani de școală, astfel încât lipsa de atenție asupra acestui aspect poate duce la apariția 

unor dificultăți educaționale majore întâlnite ulterior, în următoarele etape de dezvoltare personală 

a omului [1, p. 107]. 

 Despre emotivitatea și sensibilitatea personalității la vârsta preadolescenței se discută 

mult în lucrările de psihologie a vârstelor. Tensiunile emoționale, stările de exaltație, depresia, 

coloritul emoțional al proceselor cognitive sunt într-adevăr prerogative ale acestei vârste. În mare 

parte ele sunt determinate de procesele fiziologice ale maturizării. Astfel, sunt bine cunoscute 
stările emoționale, legate de ciclul menstrual la fete, depresie, iritare, alarmare și insatisfacție în 

faza premenstruală, exaltare, elan, însuflețire-în cea postmenstruală. La băieți legătura dintre 
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procesele fiziologice și cele emoționale este mai evidentă, însă e cert că și la ei schimbările 

hormonale provoacă o întreagă gamă de trăiri și senzații noi [2, p. 45]. 

 Bineînțeles, schimbările din sfera emoțional-volitivă nu se explică numai prin 

maturizarea biologică. Factorii sociali și condițiile pentru educație sunt în acest sens la fel de 

importante. 

 Psihologul rus V. Kislovskaia a constat că indicii înalți de neliniște-alarmă a unui număr 

mare de preadolescenți și adolescenți sânt determinați de comunicare, mai ales de comunicarea cu 

părinții și cu adulții, față de care se manifestă o atitudine de dependență ( pentru comparație: 

neliniștea la preșcolari crește în comunicarea cu educatorii grădiniței; la elevii claselor primare-în 

cazul comunicării cu persoanele adulte necunoscute; la preadolescenți - când comunică cu părinții 

și semenii) [7, p. 214]. 

 Ceea ce impune necesitatea de a trata cu o deosebită atenție sfera emoțional-volitivă a 

adolescenților este nu atât aspectul ei calitativ nou, nu “exploziile” emoționale ca atare, ci faptul 

că posibilitățile de reglare volitivă ale lor sânt încă slabe. În general, mecanismele de reglare și 

selectivitate a emoțiilor sânt la această vârstă încă instabile. Aceasta îi face pe adolescenți extrem 

de vulnerabili și expuși traumelor psihice. Cunoscutul specialist în psihiatria juvenilă A.E.Liciko 

susține că aceasta e una dintre cauzele apariției diferitelor accentuări de caracter, care, deși nu pot 

fi considerate patologice, măresc totuși probabilitatea unor devieri de la normele de conduită. De 

exemplu, hiperactivismul și iritabilitatea sporită( hipertimia) se pot transforma într-o lipsă de 

scrupule la alegerea amicilor și duce la acte și aventuri riscante și dubioase [6, p. 153]. De aceea 

unul dintre obiectivele educației și autoeducației la aceasta vârsta trebuie sa fie antrenarea 

mecanismelor de autoreglare și control al manifestărilor emoționale. Una dintre caracteristicile de 

vârstă ale sferei emoțional-volitive în această perioada este selectivitatea tot mai pronunțată în 

relațiile cu factorii, ce provoacă reacțiile emoționale. De aici rezultă: că și intelectul, emoțiile 

juvenile nu pot fi analizate separat de semnificația ce o are pentru persoana concretă un obiect sau 

o situație. La această vârstă o dezvoltare deosebit de intensă o obțin sentimentele numite 

superioare. Însușirea normelor de principii și conduită se transformă într-o gamă complexă de 

sentimente morale: 

 sentimentul datoriei față de societate și față de alți oameni, 

 sentimentul solidarității, 

 prieteniei și dragostei, 

 sentimentele estetice.  

 Problemele de reglare emoțională pot apărea, cu deosebită acuitate, în perioada de 

tranziție, de la școala primară până la adolescență. Acestea sunt accentuate, în special, la 

adolescenții din ”grupul de risc”, care, în procesul de dezvoltare intelectuală întâlnesc dificultăți 

de însușire a materialului didactic și educativ din diverse motive și anume: capacitate scăzută de 

învățare, atestarea unui decalajul în dezvoltare funcțiilor mentale superioare, o oarecare neglijare 

pedagogică ce apare în condițiile unui mediu microsocial nefast educației și învățării, etc.  

 La adolescenții cu sfera emoțional-volitivă nedezvoltată și slab dezvoltată se atestă și un 

autocontrol scăzut, istabilitate emoțională, irascibilitate, slabă integrare în diverse activități, nivel 

scăzut al atenției, impulsivitate și hiperactivitate. 

 În lipsa unei formări bine intenționate a persoanei, în ceea ce privește aspectul emoțional 

în condițiile unei dezvoltări naturale, aceasta duce la incapacitate de învățare și de auto-învățare 

ulterioară. În acest sens, putem menționa că este extrem de necesar ca profesorii să atragă o 

atenție deosebită, în procesul educațional, asupra aspectului dezvoltării afective a elevului modern 

iar un rol important în declanșarea acestor dificultăți îl reprezintă viața emoțională săracă a 

copilului. Tote aceste probleme pot contribui la dezvoltarea unei stări afective și emoționale 

precare la adolescent [3, p. 232].  
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 Cunoaștem că emoțiile reprezintă niște părți component foarte important ale oricărui 

proces mental. Acestea sunt parte a experienței umane încă din prima zi de viață. Ele reflectă 

dorința individului de a rezolva unele probleme sau situații dificile din viață și modul în care 

acesta se confruntă cu ele. Emoțiile sunt reacțiile care generează modificări în activitățile 

organismului față de realitate și sunt niște sisteme de apărare care afectează, într-o oarecare 

măsură, comportamentul general uman și capacitatea de concentrare, memorare, stocare și 

reactualizare a datelor, precum și viteza de reacție a acestuia în diverse situații. 

 Astfel, în situații extreme, de rezolvare a unei situații dificile de gândire, de luare a unei 

decizii, un rol major îl are atitudinea persoanei față de problemă (emoția), scopul acesteia și 

efortul de a le rezolva. Astfel, orice manifestare a activității omului este însoțită de experiențe 

emoționale. Ele sunt pozitive și negative și sunt însoțite de sentimente de plăcere și, respectiv, de 

neplăcere. La om, principala funcție a emoțiilor este că, datorită acestora, ne înțelegem mai bine 

unii cu alții iar viața fără emoție este imposibilă [7, p. 347]. 

 Sfera emoțional-volitivă la adolescenți se caracterizează printr-o serie de modificări și 

sunt legate de trecerea de la copilărie la adolescență, ce se caracterizează prin schimbări profunde 

care pot afecta, într-o oarecare măsură dezvoltarea personală a acestora. Acestea sunt legate de 

schimbările fiziologice ale organismului, dezvoltarea relațiilor adolescenților cu semenii și adulții, 

nivelul de dezvoltare a proceselor cognitive, inteligența și abilitățile personale ale acestora. Toate 

acestea marchează trecerea de la copilărie la maturitate. Corpul copilului începe să se 

restructureze rapid și să transforme în corpul unui adult. Centrul vieții fizice și psihice ale 

copilului începe să se miște dinspre casă către lumea exterioară,trece în mediul semenilor și 

adulților. O dată ce începe a se dezvolta mai bine din punct de vedere intelectual și o dată cu 

dobândirea capacităților umane, aceste lucruri îi permit adolescentului să ocupe un loc bine definit 

în sistemul de relații cu semenii. 

 La această etapă are loc formarea unui sistem de valori personale care definesc 

conținutul activităților adolescenților. La preadolescenți apare și se intensifică dorința de ”a fi la 

fel ca cei mai în vârstă”, această dorință devine atât de puternică încât, un adolescent, uneori, 

începe prematur să se considere pe sine ca un adult, cerând tratamentul respectiv ca pentru un 

adult. În același timp, acesta nu poate îndeplini toate cerințele solicitate de maturitate. Simțul 

maturității – este unul central și specific acestei vârste iar către achiziționarea calităților de adulți 

tind toți, inclusiv și adolescenții. Văzând manifestarea calităților la persoanele în vârstă, 

adolescentul de multe ori încearcă să le imite. Dorința proprie a adolescenților de a tinde către 

maturitate este accentuată și de faptul că înșiși adulții încep să-i raporteze la adulți, ”aceștia nu 

mai sunt copii” în viziunea lor și încep a avea de timpuriu unele exigențe față de ei. Rezultatul 

acestor procese se constă dintr-o tendință internă a adolescentului de a deveni cât mai rapid un 

adult, ceea ce îi va crea o nouă situație internă și externă a dezvoltării psihologice personale. 

Aceasta va genera o schimbare a întregului sistem al relațiilor adolescent cu ceilalți și cu sine 

însuși [9, p. 362]. 

 În adolescență are loc procesul de formare și dezvoltare a identității copilului Imaginea 

de sine și ”Eu-l” la adolescenți se formează și constau din evaluarea și aprecierea punctele forte 

din partea celor din jur, ceea ce duce la aplicarea puterii voinței în scopul autodezvoltării 

personale.  

 În adolescența târzie, la mulți băieți încep să se ateste un interes deosebit către 

autodezvoltare iar în calitate de modele acest lucru sunt băieții mai în vârstă, tinerii și chiar 

bărbații adulți. În companiile acestora, adolescenții se implică frecvent în activități serioase care 

necesită manifestarea puternică voinței. adolescenții moderni pot practica o serie de activități care 

vor duce la dezvoltarea calităților volitive ale personalității. 

 La această vârstă, se creează condiții bune pentru formarea abilităților organizatorice la 

adolescenți, care se vor dovedi a fi eficiente pentru dezvoltarea calităților personale legate de sfera 

emoțional - volitivă. Aceste trăsături de personalitate pot fi dezvoltate în aproape toate domeniile 
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de activitate, în care un adolescent este implicat și care pot fi organizate pe bază de grup: învățare, 

muncă sau joc. 

 Mari oportunități pentru dezvoltarea competențelor adolescenților le oferă și activitățile 

de muncă, în special când aceștia participă la acestea alături de adulți. În acest sens sunt foarte 

importante activitățile școlare, în cadrul cărora adolescenții își formează la maxim autonomia iar 

adulții trebuie să observe și să încurajeze orice inițiativă în acest sens [10, p. 85]. 

 La această vârstă, în special pentru formarea sferei emoțional-volitive, este foarte 

important ca: 

 copiii să fi corect apreciați de semeni și de adulți, 

 să-și utilizeze la maxim competențele deja formate,  

 să-și dezvolte unele capacități până la limita întâlnită la adulți, 

 să crească și să se dezvolte într-un mediu armonios, 

 să aibă modele pozitive, 

 să i se îndeplinească necesitățile și cerințele legate de schimbările de vârstă, etc. 

 Cu referire la sfera emoțional-volitivă la preadolescenții cu comportament deviant putem 

spune că cele mai importante caracteristici în structura personalității acestora nu sunt 

caracteristicile intelectuale și cele emoțional-volitive. Cele mai importante semne de deviantă 

comportamentală la preadolescenți sunt reprezentate de imaturitatea volitiv-emoțională care poate 

fi exprimată prin: 

 dependență, 

 sugestibilitate sporită, 

 tendință înaltă de a obține plăcere din activități, 

 dezinteres accentuat față de unele aspecte importante ale vieții, 

 imaturitate în exprimarea simțului datoriei și responsabilității, 

 incapacitate de a-și adapta comportamentul față de cerințe, 

 imposibilitate de a-și reține exprimarea emoțiilor, etc. 

 Slaba dezvoltarea a calităților volitive la preadolescenții cu comportament deviant 

frecvent este combinată cu falsitatea și lipsa responsabilității față de acțiunile sale. 

 Problemele emoționale și dificultățile autocontrolului volitiv sunt specifice acestei 

categorii de preadolescenți. Anxietatea și tendințele depresive se manifestă prin dificultăți de 

comunicare cu cei din jur și duce la o creștere a nivelului de stres psihic și nervos, manifestat prin: 

dureri de cap, scăderea atenției și concentrării, tulburări psiho-motrice în formă de ticuri nervoase 

și reacții întârziate [12, p. 78]. 

 Nivelul scăzut al autocontrolului volitiv este specific, în special, pentru preadolescenții 

cu comportament deviant de natură impulsiv-hiperactivă, acesta fiind un factor major al apariției 

dificultăților de adaptare socială, săvârșirea acțiunilor cu caracter deviant și posibila aderare a 

acestora la grupuri vulnerabile precum: consumatori de drog și alcool, hoți și tâlhari, vagabonzi și 

cerșetori, etc.  

 Cu referire la sfera emoțional-volitivă a preadolescenților cu comportament deviant, cei mai 

mulți cercetători susțin că aceasta poate fi caracterizată ca: 

 un mod consecvent de reacție la stres sub formă de ”furtună cu motor” de tip ”scurt 

circuit” în situații de eșec și conflicte cu conotații isterice, 

 contrast spontan al stărilor dispoziționale sub formă de instabilitate emoțional-

volitivă, 

 ușoară tranziție de la hiperactivitate psihomotorie către stare de pasivitate excesivă, 

caracterizată prin depresie, tulburări de dispoziție, scădere a interesului față de 
învățare și activitățile cotidiene, 

 prevalarea ”logicii afective”, adică influența nejustificată a stării emoționale a 

copilului asupra faptelor și gândurilor sale, 
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 slaba utilizare a experiențelor anterioare negative - incapacitatea de anticipare a 

consecințelor acțiunilor sale, 

 insuficiența criticii în propriul comportament, manifestată prin încredere excesivă în 

corectitudinea acțiunilor sale, 

 instabilitate emoțională, inactivitate în grup, tendințe de a se opune cu părerea față de 

cea a semenilor, 

 dorința de a reveni la condițiile de viață anterioară – lipsită de reguli și restricții, fiind 

însoțite de fugă și vagabondaj, 

 imaturitate emoțională și infantilism, trăsături disarmonice de personalitate, IQ scăzut, 

dificultate de adaptare a copilului la viața socială [13, p. 66]. 

 Cercetătorii au demonstrat că există o serie de similitudini între preadolescenții cu 

comportament deviant. Aceștia pot fi caracterizați prin: 

 slabă dezvoltare a autocontrolului și autodisciplinei, 

 rezistență scăzută la dificultățile vieții cotidiene, 

 instabilitate emoțională, 

 tendințe de reacții neadecvate la situațiile frustrante, 

 incapacitate de a găsi soluții de ieșire din situațiile psiho-traumatizante, etc. 

 În această ordine de idei, devine dificilă întrebarea despre componenta volitivă a 

comportamentului agresiv. Astfel, potrivit lui H.D. Levitova – ”în acțiunile agresive ale 

preadolescenților cu comportament deviant se conțin toate elementele sferei emoțional-volitive și 

anume: dăruirea, perseverența, hotărârea, inițiativa și curajul. Situația agresivă deseori survine și 

se dezvoltă în timpul confruntării iar confruntarea necesită calitățile enumerate mai sus” [5, p. 

120]. 

 Spre deosebire de preadolescentul cu comportament deviant, preadolescentul adaptat din 

punct de vedere psihosocial aproape întotdeauna vorbește despre un oarecare nivel al dorințelor și 

aspirațiilor sale și tinde cu perseverență către realizarea scopurilor de viitor. 

 Autocontrolul nu este doar o funcție volitivă dar și o deprindere formată în procesul 

învățării normelor sociale și morale. Acesta constă din anticiparea consecințelor acțiunilor sale, 

orientarea către valori morale social acceptate și stabilirea unor obiective personale și sociale bine 

definite. Raportul dintre dorința de plăcere și autocontrolul preadolescenților cu comportament 

deviant este un unul vulnerabil și reprezintă un pericol de apariție a devianței comportamentale. 

 La preadolescenții cu comportament deviant frecvent se întâlnește un oarecare deficit al 

motivației personale de comportament – aceasta fiindu-i dictată de grup. Aceștia utilizează 

frecvent cuvântul ”noi”, fapt ce poate fi observat în discuțiile lor. 

 Afectarea sferei emoțional-volitive la preadolescenții cu comportament deviant atrage 

după sine nevoia de afirmare, de aprobare socială, suport și recunoștință – aceste fiind foarte 

importante pentru ei. Este cunoscut faptul că încălcarea legii și chiar infracțiunile în rândul 

adolescenților sunt înfăptuite în atmosferă de demonstrativitate, afirmare, atunci când alți 

adolescenți și ”simpatizanți” le văd statutul social, nivelul stării material, un oarecare ”succes”, 

obținute cu ajutorul infracțiunii, în legătură cu care adolescentul nu este în stare să-și controleze 

dorința sa ”de a fi în centrul atenției” și să arate ”de succes”. Acest lucru se întâmplă din nevoia 

de evaluare social, dorința de ”a fi la vedere”, ceea e poate fi încă o cauză a devianței 

comportamentale [8, p. 98]. 

 Concluzie.Studiile asupra personalității au demonstrat că sugestibilitatea și subordonarea în 

materie de comportament, au la bază un nivel intelectual redus, sferă volitivă nedezvoltată și 

tendință de încălcare a normelor etice și morale. Această combinație face imposibilă evaluarea 

critică a comportamentelor proprii de conduită. Instabilitatea sferei emoțional-volitive se 

manifestă și prin lipsa de interese, de capacități organizatorice și de desfășurare coerentă a 

activităților. Ei nu sunt deranjați de lene și nu tolerează singurătatea.   
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Specificul mecanismelor reglării emoțional-volitive la preadolescenții cu comportament 

deviant constă din încălcarea acțiunilor volitive și capacitatea de a depăși obstacolele iar acest 

lucru poate provoca la preadolescentul cu comportament deviant tendința către descărcare 

emoțională și provocarea unei noi izbucniri. 
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Carata Dumitru 

PROBLEMATICA REABILITĂRII PERSOANELOR DEPENDENTE DE ALCOOL 

THE PROBLEM OF REHABILITATION OF ALCOHOL DEPENDENT PERSONS 

Rezumat 
Sindromul de dependenţă alcoolică este o patimă obsesivă a omului pentru alcool, apărută în 

urma consumului acestuia, care duce la pierderea de către om a calităţilor social-spirituale şi fizice. 

După reabilitarea completa a alcoolicului, 60% sau mai mult din alcoolicii din clasa de mijloc menţin 

abstinenţa cel puţin un an, iar mulţi toata viaţa. Recăderile persoanelor dependente de alcool după 

tratament și reabilitare pot fi evitate, dacă va fi implementat un plan corespunzător de intervenție 

socială individualizată. 

Cuvinte-cheie: Reabilitare, dependență, dependență de alcool, asistența persoanelor 

dependente. 

Abstract 
Alcohol dependence syndrome is an obsessive man's passion for alcohol, resulting from its 

consumption, resulting in man's loss of social-spiritual and physical qualities. After complete alcohol 

rehabilitation, 60% or more of middle class alcoholics maintain abstinence for at least one year, and 

many throughout their lives. Downsizing of alcohol addicts after treatment and rehabilitation can be 

avoided if an appropriate personalized social action plan is implemented. 

Key-words: rehabilitation, addiction, alcohol addiction, assistance for dependents. 

Fiecare stat (ba chiar colectivităţile sociale din interiorul unei ţări) are anumite 
„particularităţi”, create de aşezarea geografică, de tradiţii, religie, cultură şi nu în ultimul rând, de 

diversitatea şi disponibilitatea drogurilor, la un anumit moment dat. Aceste specificităţi trebuie 

corelate cu calitatea măsurilor preventive şi punitive luate de organele statale cu asemenea 
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atribuţiuni. Acest lucru presupune, în primul rând, o atentă şi complexă analiză şi concretizare a 

celor trei vectori care constituie structura fenomenului aflat în discuţie şi anume: alcoolul – 

individul – societatea [1]. 

Actualitatea temei de cercetare este determinată de faptul că, dependenţa de alcool 

reprezintă fenomenul cel mai complex, profund şi tragic al lumii contemporane. Situaţia 

economic instabilă, caracterizată prin nivelul scăzut de viaţă, şomeritate evidentă, insuccesele în 

propria realizare aduce la starea numită „depresie socială”, care preconizează lipsa sentimentului 

de perspectivă şi demnitate personală - toate aceste probleme condiţionează consumul abuziv de 

alcool, droguri şi de alte substanţe psihotrope şi sunt foarte actuale, dat fiind faptul că situaţia 

creată în acest domeniu condiţionează probleme de sănătate, negativ influenţează asupra situaţiei 

demografice din teritoriu, majorează riscul de îmbolnăviri prin maladii noninfecţioase etc. 

Posibilităţile limitate de reintegrare cu succes în societate, şomajul şi sărăcia formează un cerc 

vicios pentru persoanele dependente şi formează condiţii foarte bune pentru recădere.  

Nouăzeci la suta din oameni consumă băuturi alcoolice, 40-50% din bărbaţi au probleme 

temporare determinate de alcool, iar 10-20% din bărbaţi şi 3-l0% din femei dezvolta probleme 

importante şi persistente legate de alcool (dependenta sau abuzul de alcool - alcoolism). 

Alcoolicul obişnuit are o familie şi o slujbă; numai 5% corespund stereotipului cu «dispoziţie spre 

scandal». Chiar şi consumul moderat de alcool poate să interacţioneze în mod advers cu alte 

medicaţii; consumul excesiv temporar poate să exacerbeze multe afecţiuni medicale şi alcoolismul 

poate fi mascat de multe alte afecţiuni medicale şi sindroame psihiatrice.   

Efectele comportamentale şi fiziologice al oricărui drog depind de doza, de rata creşterii 

plasmatice, de prezenta concomitentă a altor medicamente sau probleme medicale şi de experienţa 

anterioara cu substanţa respectivă. Referitor la alcool, trebuie luat încă ce în considerare; daca 

absorbţia are loc în timpul creşterii (când efectele sunt mai intense) sau în cursul scăderii 

nivelurilor alcoolului din sânge [4].  

Alcoolul este un alt tip de drog, o substanţă psihoactivă şi un toxic celular cu efect 

tranchilizant asupra sistemului nervos central. Acţiunea sa constă în inhibarea transmiterii 

impulsurilor nervoase. De exemplu se înregistrează creşterea vitezei de reacţie şi slăbirea atenţiei. 

Efectele psihologice ale consumului de alcool pot crea impresia depăşirii stărilor de teama şi 

inhibare, poate să facă singurătatea mai suportabilă, poate diminua sentimentele de inferioritate. 

Pentru sistemul nervos central alcoolul acţionează în funcţie de cantitatea consumată: în doze 

mici, până la 200 ml de bere sau 1 pahar de 100ml de vin, se produce un efect stimulator (creşte 

debitul verbal, dispar inhibiţiile, creste gradul de iritabilitate nervoasa), dar consumat în doze mai 

mari are efect inhibitor (reacţii slabe la stimuli dureroşi, capacitate de discernământ slab, atenţie şi 

memorie alterate). Efecte dăunătoare asupra organismului sunt de aşteptat în timp cu mare 

probabilitate, dacă doza medie zilnica depăşeşte aproximativ 40 de grame de alcool pur. 

Alcoolul acţionează în organism ca factor de stres: creşte tensiunea arterială, sunt 

eliberate în sânge mai multe substanţe ca: lipide, zaharuri, cortizon.   

Organismul foloseşte energie pentru înlăturarea alcoolului din organism, energie care ar 

fi fost necesară pentru buna lor funcţionare. Metabolizarea alcoolului la nivelul ficatului, «fură» 

80% din oxigenul necesar funcţionării acestui organ. Astfel alcoolul devine un «parazit 

metabolic». Celulele cardiace şi cele nervoase, au cel mai ridicat consum de oxigen şi suferă cel 

mai mult sub influenţa alcoolului. 

Abuzul de alcool, consumul matinal «pe stomacul gol», duce la malnutriţie. Organismul 

este lipsit de proteine, substanţe minerale şi vitamine. Pe lângă reducerea aportului acestor 

elemente importante din hrană, excesul de etanol are ca efect reducerea progresivă a capacităţii 

intestinului subţire de a resorbi substanţe importante ca: vitamina B1, acidul folic, iar mai târziu 

sodiu şi apa. Produşii de înaltă toxicitate rezultaţi din descompunerea alcoolului (de ex. 

acetaldehida) afectează celulele nervoase. Incapacitatea progresivă a intestinului subţire de a 

absorbi substanţe vitale bunei funcţionări a organismului (vitamine în special A şi C, săruri 
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minerale), cauzează în timp tulburări nervoase şi tulburări cu origine somatică. Pierderea 

calciului, a fosfaţilor şi a vitaminei D ca urmare a consumului de alcool, duce la pierderea masei 

osoase şi la creşterea pericolului de fracturare. Inflamaţiile mucoaselor gastrice şi duodenale, 

precum şi fisurile la nivelul inferior al esofagului duc la sângerări grave. Consumul permanent de 

alcool creşte de zece ori mai mult riscul de îmbolnăvire de cancer esofagian. Sub incidenţa 

suferinţei întră şi muşchiul cardiac. Îmbolnăvirea acestui muşchi se numeşte cardiomiopatie. De 

patru ori mai mulţi alcoolici mor din cauza tulburărilor cardiace decât de ciroză.  

Alcoolul ajuns în organisme răspândeşte şi afectează aproape fiecare celulă. Cele mai 

afectate sunt celulele nervoase. Celulele nervoase nu se regenerează. La fiecare consum de alcool 

sunt distruse mii de celule nervoase. Distrugerea treptată a neuronilor se observă în timp, mai ales 

de către persoanele apropiate alcoolicului. Aceasta reducere a numărului neuronilor cauzează şi 

reducerea performanţelor creierului, vizibile în scăderea capacităţii de memorizare (apar lacune de 

memorie), a capacităţii de gândire, de înţelegere, pierderea simţului critic şi a discernământului. 

Consumul abuziv poate cauza în timp deteriorări şi leziuni organice la nivelul creierului, 

ajungându-se la psihosindromul organic, la convulsii, „delirium tremens” sau la demenţă [2]. 

 Din punct de vedere psihic, dependentul de alcool manifestă o răceală emoţională, o 

alterare treptată a sentimentelor, indispoziţii frecvente şi schimbări bruşte a opiniilor. Mai pot să 

apară: 

- nelinişte interioară, agresivitate, iritabilitate; tulburări de somn, coşmaruri; 

- lacune de memorie (nu-şi mai aduce aminte ce a făcut în urmă cu doua ore sau doua zile); 

-  depresie, frică, complexe de inferioritate ascunse uneori în spatele unei grandomanie; 

- lipsa de voinţă, promite dar nu-şi ţine promisiunea; 

- izolarea şi reducerea sferelor de interes; 

- lipsa de igienă, decădere fizică şi psihică; 

 Dependenţa de alcool cauzează în timp tulburarea relaţiilor interpersonale, reducerea 

sentimentelor de responsabilitate, neglijarea educaţiei copiilor, întârzierea şi absenţa de la locul de 

muncă, accidente de muncă şi de circulaţie, delicvenţa, divorţ, pierderea locuinţei şi a locului de 

muncă [3]. 

 Pentru a studia particularităţile generale, nevoile speciale şi posibilităţile de reabilitare şi 

reintegrare persoanelor dependente de alcool au fost analizate dosarele la 40 de persoane cu 

diagnoza „alcoolism cronic”, 20 din care sunt în recădere în primul an după tratament și 

reabilitare, alţii 20 de persoane sunt în remisiune mai mult de 2 ani după același tratament şi 

reabilitare.  

Datele obţinute în urma cercetării dosarelor respondenţilor dependenţi de alcool aflaţi în 

remisiune mai mult de 2 ani după tratament şi reabilitare permit să constatăm: 

- majoritatea respondenţilor aflaţi în remisiune mai mult de 2 ani nu au dorinţă să 

consume alcoolul – 85%; 

- 80% din aceşti respondenţi sunt căsătoriţi, au relaţii cu membrii familiei foarte bune, 

lucrează şi au serviciu permanent; 

- 50% din respondenţi aflaţi în remisiune au studii superioare, alţii 40% din acest grup 

au studii medii speciale. 

- locul de trai nu influenţează perioada de remisiune, respondenţii fiind stabiliţi cu traiul 

la sat şi oraş în egală măsură – 50%.  

 Datele obţinute în urma cercetării dosarelor respondenţilor dependenţi de alcool aflaţi în 

recădere în primul an după acelaşi tratament şi reabilitare permit să constatăm:  

- la majoritatea respondenţilor – 80%, dorinţă de consum al alcoolului a apărut în primele 

6 luni după tratament şi reabilitare; 

- 100% din respondenţi acestui grup de cercetare nu au lucru permanent, 80% din care n-

au lucrat nici o zi; 

- 90% din persoane aflaţi în recădere trăiesc în afara familiei; 
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- în 70% de cazuri relaţiile respondenţilor cu membrii familiei sunt tensionate sau 

lipsesc.  

- 90% din respondenţi aflaţi în recădere nu au studii speciale, majoritatea din ei – 60% 

au numai studii gimnaziale. 

 Rezultatele studierii dosarelor şi analizei datelor preluate, permit să evidenţiem unele 

particularităţi specifice caracteristice fiecărui grup de respondenţi, ce ne permite să elaborăm 

unele concluzii, veridicitatea cărora a fost confirmată prin testul hi-pătrat bifactorial (P<0,05). 

1. Recăderile pot fi prognozate la persoanele care trăiesc în afara familiei, având cu 

membrii familiei relaţii tensionate sau nu le menţin, au prieteni dubioşi, nu au lucru permanent şi 

studii speciale care să le permită să candideze la un serviciu mai bun. 

2. Recăderile pot fi evitate dacă beneficiarul va fi reîncadrat în câmpul familial, va avea 

susţinere din partea membrilor familiei şi va fi profesionalizat, sau va avea studii care săi permită 

să se angajeze la serviciu pe specialitate.   

Analiza rezultatelor cercetării ne arătată că asistenţa medicală persoanelor dependente 

este uşor accesibilă, dar după tratament majoritatea persoanelor sunt externate sub supravegherea 

narcologului fără implementarea unui plan adecvat de intervenţie socială.  Asistenţa acordată 

persoanelor dependente de alcool trebuie să fie orientată spre asigurarea suportului, mobilizarea 

resurselor şi aplicarea serviciilor care să-i permită beneficiarului să treacă cu uşurinţă toate etapele 

de reabilitare şi renunţare la alcool. Atingerea acestor obiective este posibilă în marea sa parte 

datorită implicării stringente a asistentului social în procesul de reabilitare.  
Bibliografie 

1. Bălan M. Istoria beției la români. Timișoara: Editura Eurostampa, 2008. 

2. Drăgan J. Aproape totul despre…DROGURI. Bucureşti: Ed. Militară, 1994. 

3. Ionescu G. Tulburările personalităţii. Bucureşti: Editura Asklepios, 1997.  

4. http://www.mediculmeu.com/tulburari-psihiatrice/alcoolismul-si-dependenta-de-droguri/alcoolul-

si-alcoolismul.php 

Plămădeală Victoria 

GENERALITĂȚI CU PRIVIRE LA SINGURĂTATEA TRĂITĂ DE TINERI 

OVERVIEW OF LONELINESS EXPERIENCED BY YOUTH 

Rezumat 
Datele statistice cu privire la formele de manifestare a singurătății și intensității acesteia sunt 

îngrijorătoare. Astfel putem afirma că tinerilor nu doar le este cunoscut sentimentul de singurătate, dar 

și este trăit la un nivel înalt de 31,9% din tinerii respondenți conform rezultatelor obținute în urma 

aplicării testului unidimensional UCLA. Analizând rezultatele obținute în urma aplicării testului 

multidimensional Корчагина С. am constatat că în mare măsură tinerilor le este caracteristic nivelul 

mediu de singurătate indiferent de formă, dar și nivelul înalt de singurătate la fel se regăsește, având 

proporții destul de mari. Prezența unui procentaj destul de mare la nivel mediu și înalt la singurătatea 

difuză ne vorbește că tinerii trăiesc nemulţumirea şi insatisfacţia de sine şi viaţă, acestea fiind 

manifestări emoționale ce produc singurătatea difuză. Drept rezultat avem tendința a 82,5% din tineri 

de a nu accepta situația reală prin propunerea unor scopuri în a afara posibilităților reale, acționând 

prin manifestarea singurătății difuze. Aceeași tendință este păstrată și la singurătatea de înstrăinare 

unde putem constată că un procentaj de 74% din tineri intens trăiesc această formă de singurătate 

manifestând înstrăinarea de oameni, norme, valori, anumit grup.  

 Cuvinte-cheie: fenomenul de singurătate, singurătate difuză, singurătate de înstrăinare, 

singurătate difuză, abordare unidimensională, abordare multidimensională. 

Abstract 

Statistical data on the forms of loneliness and its intensity are worrying. According to the 

results achieved by the UCLA- test, we can say that youth are known about their feelings of loneliness, 

but also are living loneliness at a high 31.9%. 
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The presence of a high percentage of the average and tall loneliness show that young people 

are living diffuse discontent and dissatisfaction of aliveness. 82.5% of young people respondents do 

not accept real situation and are living diffuse loneliness. The same tendency is preserved to alienation 

loneliness. We find that 74% share of young people are living intensely this form of alienation 

loneliness and manifested alienation from people, norms, values. 

Key-words: the phenomenon of loneliness, diffuse loneliness, loneliness alienation,, abordare 

unidimensională, unidimensional approach. 

Deși singurătatea a fost cercetată de numeroși sociologi, psihologi, medici din perspectiva 

teoretică și aplicativă totuși aceasta rămâne a fi cel mai puțin înțeles fenomen. Unul din factorii 

predispozanţi ai trăirii singurătăţii este vârstă. Cât n-ar fi de paradoxal dar cercetările recente 

efectuate de Dykstra, (2009); Heinrich și Cullone, (2006), Rokach, (2007) demonstrează că 

singurătatea este prezentă mai mult în rândul tinerilor, decât al populaţiei vârstnice [3,4,5]. 

Complexitatea acestui fenomen dar și interesul sporit față de el din ultimul timp ne-a determinat 

să efectuăm un studiu empiric cu scopul cercetării gradului de intensitate dar și a formelor 

sentimentului de singurătate trăite de tineri în spațiul moldovenesc. 

 Colectarea datelor privitor la trăirea singurătății la tineri a fost efectuată prin utilizarea 

testelor de singurătate Корчагина С. Г. (2008) şi Scala de singurătate UCLA. Primul test se 

bazează pe o abordare multidimensională a fenomenului de singurătate, acceptând ideea că acesta 

are multe faţete, iar cercetarea nu poate fi redusă la una generală [1]. Scala UCLA ca instrument 

unidimensional, concepe singurătatea ca pe o reacţie emoţionala negativă faţă de sesizare a unei 

discrepanţe între nivelul dorit al contactelor sociale, respectiv nivelul realizat al acestora. 

 La experimentul de constatare au participat 304 de tineri cu vârsta cuprinsă între 21-29 

ani. (SD = 2,07): 152 bărbați (m = 22,03, ab.st. =1,07), 152 femei (m = 23,14, ab.st. = 2,62). 

Intensitatea trăirii singurătății la tineri 

 În conformitate cu obiectivul cercetării privind determinarea gradului de intensitate a 

trăirii singurătății la tineri a fost determinată distribuția în procente a nivelurilor diverselor forme 

de singurătate conform testului UCLA și Корчагина С. Г. Primul pas în determinarea gradului de 

intensitate trăirii singurătății la tineri a fost analiza rezultatelor pe nivele a testului UCLA.  

 
Fig.1. Distribuţia rezultatelor privind singurătatea conform testului UCLA 

Din figura 1 putem observa distribuția pe nivele a singurătății conform testului UCLA. 

Vom preciza că datele prezentate la testul UCLA au fost recodate din scală de interval în scală 

ordinală sub formă de percentile, pentru a putea estima variabilele cercetate pe nivele și a oferi o 

descriere amplă a rezultatelor obținute.  

 Așadar, din numărul total de subiecți un nivel scăzut al singurătății îl trăiesc 32,2%; un 

nivel mediu – 35,9% și un nivel înalt al singurătății este prezent la 31,9% din respondenți. Din 

aceste rezultate putem observa că tinerii cu nivel înalt al singurătății trăiesc o reacție puternică 

emoțională negativă față de sesizarea unei discrepanțe între ceea ce își doresc și numărul și 

32%

36%

32%

scăzut mediu înalt
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calitatea relațiilor reale prezente, această discrepanță fiind în descreștere de la un nivel al 

singurătății la altul. 

 Rezultatele obţinute, privind nivelul singurătății la formele: singurătatea difuză, 

singurătate de înstrăinare, singurătate disociativă conform testului Корчагина С. Г., din lotul 

experimental, sunt prezentate în figura 2. 

 
Fig. 2. Distribuţia rezultatelor privind nivelul formelor de singurătate  

conform testului Корчагина С. Г. 

 Analiza cantitativă a rezultatelor prezentate în figura 2 ne permite să remarcăm că nivelul 

scăzut de singurătate este specific tinerilor la toate formele de manifestare după cum urmează: 

singurătatea difuză la nivel scăzut este caracteristică pentru 17,4% din tineri, la nivel mediu 

pentru 62,8%; pentru nivel înalt 19,7%. Dacă ne referim la singurătatea ca formă de înstrăinare 

atunci un nivel scăzut este caracteristic pentru 26% din tineri; un nivel mediu pentru 47,4%, iar un 

nivel înalt pentru 26,6% din respondenți. Referitor la singurătatea disociativă constatăm că un 

nivel scăzut este reprezentat la 28,3% din tineri; un nivel mediu este trăit de 46,7% din 

respondenți și 25% resimt la un nivel înalt al singurătății disociative. 

 Analizând gradul de intensitate a diferitor forme ale singurătății la tineri am constatat că 

în mare măsură tinerilor le este caracteristic nivelul mediu indiferent de formă, un nivel înalt la fel 

având proporții destul de mari, acest fapt ne vorbește despre aceea că intensitatea singurătății atât 

difuze, de înstrăinare cât și a celei disociative este mare. Prezența unui procentaj destul de mare la 

nivel mediu și înalt la singurătatea difuză ne vorbește că tineretul suferă mai mult ca sigur de 

nemulţumirea şi insatisfacţia de sine şi viaţă, acestea fiind manifestări emoționale ce produc 

singurătatea difuză. Drept rezultat avem tendința a practic 82,5% din tineri de a nu accepta situația 

reală prin propunerea unor scopuri în a afara posibilităților reale, acționând prin manifestarea 

singurătății difuze. Aceeași tendință este păstrată și la singurătatea de înstrăinare unde putem 

constată că un procentaj destul de mare 74% din tineri intens trăiesc această formă de singurătate 

manifestând înstrăinarea de oameni, norme, valori, anumit grup. Dacă vom raporta la prima formă 

de singurătate prezentată vom observa dacă în cel din urmă caz tinerii nu conștientizează această 

trăire de singurătate atunci în cazul singurătății de înstrăinare are loc această conștientizare, adică 

persoana conştientizează starea sa şi deseori înţelege care sunt elementele din viața sa ce 

condiţionează instalarea singurătății. Cert este că în forma sa extremă, adică la un nivel înalt, 

această formă de singurătate este foarte dureroasă, soldată cu pierderea conexiunii emoţionale cu 

alte persoane, locuri cunoscute, amintiri, trăiri, situaţii plăcute. Anume faptul că această formă de 

singurătate este conștientizată de individ aflându-se în apogeul manifestării sale după intensitate, 

precum a fost menționat anterior are consecințe complexe la nivel psihic. Individul manifestă 

anxietate înaltă drept rezultat al acestei forme de singurătate, având tendințe spre agresiune, poate 

deveni violent, sau fiind mai melancolic poate manifesta tendințe de neajutorare. Deci 

Singuratate difuza Singuratate

instrainare
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consecințele acestei forme de manifestarea a singurătății sunt negative și pot fi destul de grave în 

plan psiho-comportamental.  

 Deci, ambele aceste forme de singurătate, singurătatea difuză și singurătatea de 
înstrăinare pot varia de la normă la starea de limită (în cazul dat precum este prezentat norma ar 

constitui nivelul scăzut de manifestarea a singurătății, nivelul mediu ar însemna abaterea de la 

normă în favoarea unei sau alte extreme, iar nivelul înalt starea de limită)în funcţie de 

profunzimea trăirii şi durata acesteia. Cu cât mai mult timp este observat dezechilibrul tendinţelor 

de identificare şi înstrăinare cu atât mai profund este trăită singurătatea, care poate fi inconştientă 

în cazul singurătăţii difuze. Elementul determinant în ambele cazuri este înstrăinarea, faţă de alţii 

la singurătatea de înstrăinare şi faţă de sine la singurătatea difuză. 

 Singurătatea disociativă, este considerată ca cea mai complicată formă de singurătate 

prin origine, manifestare şi trăire, deoarece geneza acesteia este determinată de procesele de 

identificare şi înstrăinare şi de înstrăinarea bruscă a individului faţă chiar de unele şi aceleaşi 

persoane. 72,7% din tineri trăiesc această formă de singurătate intens. Această formă de 

singurătate este trăită acut, dureros şi este conştientizată. Ea face parte din categoria stărilor de 

limită deoarece nu are exprimare în normă, adică prezența acestei forme de singurătate ne 

vorbește despre o trecere treptată la formele de singurătate clinice, cu manifestări patologice, iar 

trăirea intensă acestei forme de singurătate ne confirmă prezența problemei date la tineri. Tinerilor 

ce trăiesc această formă de singurătate le este caracteristic să se manifeste foarte excentric, scade 

capacitatea de autoreglare emoțională. Din cauza instabilității emoționale brusc scade capacitatea 

de comunicare. Tinerilor ce suferă de această formă de singurătate le este caracteristică, 

neîncrederea în forțele proprii, din care cauză ei identifică două poluri opuse ale Eului său, polul 

negativ și polul pozitiv și încearcă să le transpună aceste poluri asupra obiectului cu care vor să se 

identifice. Din cauza discrepanțelor interioare ale Eului, neîncrederii în sine, instabilității 

emoționale, apar stări de gelozie, depresie, care la un moment dat în funcție de situație pot 

conduce subiectul spre gânduri suicidare.  

 Prin urmare în concluzie la cele expuse anterior, putem afirma că mai devreme sau mai 

târziu, toate trei forme de singurătate evidențiate de Корчагина С. Г. pot condiționa absolut toată 

viața psihică a tânărului, prin izolarea acestuia de mediul social, mai ales acest lucru este legat de 

singurătatea disociativă pentru că ea limitează influența mecanismelor psihodinamice de grup.  

Corelația dintre formele de singurătate trăite de tineri 

 Cercetările în psihologie au demonstrat că singurătatea este o variabilă psihologică 

implicată în relații de prietenie, relații familiale, romantico – afective, de grup,dar și cu implicații 

asupra personalității [2]. Acest lucru ne oferă temei pentru a cerceta relația dintre diverse forme 

de singurătate conform diverselor abordări (tipologii, clasificări) existente în literatura de 

specialitate. În acest scop a fost propus următorul obiectiv al cercetării: Analiza relaţiei dintre 

formele de singurătate trăite de tineri. Astfel a fost realizată corelația Pearson la toate variabilele 

ce măsoară singurătatea și formele de manifestare a acesteia. 

Tabelul 1. Corelația formelor de singurătate (testele Корчагина С. Г./ UCLA) (Corelația 

Pearson) 

Variabilele  
Coeficientul de 

corelație (r) 

Pragul de 

semnificație 

Singurătatea difuză /singurătate UCLA -0,012 p=0,834 

Singurătatea de înstrăinare /singurătate UCLA 0,550 p=0,001 

Singurătatea disociativă / singurătate UCLA 0,396 p=0,001 

Indicele singurătății generale Korchaghina / 

singurătate UCLA 
0,583 p=0,001 

Corelația dintre variabilele singurătatea difuză și singurătatea UCLA s-a dovedit a fi 

statistic nesemnificativă, r=-0,012, p=0,834.  
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 Corelația dintre variabilele singurătatea de înstrăinare și singurătatea UCLA reprezintă 

o relație directă, de tărie medie, statistic semnificativă, r=0,550, p=0,001. 

 Corelația dintre variabilele singurătate disociativă / singurătate UCLA este slabă, direct 

proporțională, statistic semnificativă, r=0,396, p=0,001.  

 Variabilele indicele singurătății generale Корчагина С. Г. și singurătate UCLA 

corelează la fel între ele, corelația este medie, direct proporțională, statistic semnificativă, 

r=0,583, p=0,001. 

 Constatăm că din rezultatele prezentate indiferent de formă, singurătatea rămâne a fi o 

stare generală, iar unele forme de singurătate sunt compensate de altele. Astfel putem afirma că 

singurătatea ca stare este reprezentată prin-un sistem integru având specificaţii în dependenţă de 

intensitate şi formă de manifestare. Nu a fost obținută o corelație statistic semnificativă a indicelui 

de singurătate UCLA cu forma de singurătate difuză, însă în sine această formă de singurătate 

corelează cu celelalte forme de singurătate: de înstrăinare și disociativă. Acest fapt este explicat 

prin aceea că individul trăieşte emoţii şi sentimente diferite, care se pot suprapune în timp sau 

urma una după alta, prin urmare singurătatea apare ca o trăire şi în legătură cu ea se formează 

diverse stări emoţionale fiind diferite în dependență de persoană.  

 Sinteza rezultatelor analizate în acest capitol generează următoarele concluzii: 

 Datele statistice cu privire la formele de manifestare a singurătății și intensității acesteia 

sunt îngrijorătoare. Astfel putem afirma că tinerilor nu doar le este cunoscut sentimentul de 

singurătate, dar și este trăit intens sub diferite forme ale sale, deoarece la momentul actual un 

nivel înalt al singurătății este atins de 31,9% din tineri conform testului UCLA, ce are ca scop 

identificarea prezenței singurătății în general. Iar singurătatea disociativă ca cea mai complicată 

formă, la prag de limită, conform testului Корчагина С. Г., este trăită de tineri la un nivel înalt de 

tocmai 25% din tineri. 

Singurătatea pentru orice vârstă este o experiență emoțională profundă, capabilă să 

denatureze percepția, conceptul de timp și natura acțiunilor sociale. Înțelegerea naturii singurătății 

la tineri va permite să elaborăm cele mai bune strategii pentru a o depăși în situația instabilă și 

nesigură. 
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REMEDIEREA COMPORTAMENTULUI VIOLENT LA COPIII DE VÂRSTA 

PREADOLESCENŢEI 

REMEDYING VIOLENT BEHAVIOR IN CHILDREN OF PREADOLESCENCE AGE 

Rezumat 

Violenţa şcolară este o realitate dură a sistemelor şcolare de pretutindeni, care îngrijorează 

prin frecvenţă, forme de manifestare şi consecinţe. Prezenta lucrare a încercat să surprindă 

complexitatea fenomenului dat şi să identifice problemele existente ale comportamentului violent tot 

mai des întâlnit în rândul elevilor.  
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 Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, este un element specific naturii umane, 

dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol 

primordial prevenirii şi combaterii acestui fenomen social. Prevenirea, oricare ar fi ea, sub orice formă 

apare ea, este primul lucru la care trebuie să gândească cel care face educaţia. Trebuie să conştientizăm 

nocivitatea acestui fenomen, să conştientizăm că funcţionarea optimă a psihicului şi dezvoltarea 

personală a copilului într-un mediu violent devine imposibilă. De aceea, este necesar să se iniţieze şi să 

se organizeze cu regularitate o gamă largă de activităţi şi acţiuni care să estompeze comportamentul 

violent al elevilor. Prin această cercetare am demonstrat că acest mecanism funcţionează şi eforturile 

de diminuare a violenţei se soldează cu rezultate frumoase. 

Cuvinte-cheie: Violenţă, agresivitate, mediul şcolar, violenţa şcolară, vârsta preadolescentă, 

remedierea comportamentului violent. 

Abstract  

School violence is a tough reality of school systems everywhere, which worries by frequency, 

forms of manifestation and consequences. This paper attempts to capture the complexity of the given 

phenomenon and to identify the existing problems of violent behavior that are more and more common 

among pupils. Human violence, no matter what context it is, is a specific element of human nature, but 

this does not mean that it should not be given a firm answer by giving it a primordial role to prevent 

and combat this social phenomenon. Prevention, whatever it is, in any form it appears, is the first thing 

the educator has to think about. We need to be aware of the harmfulness of this phenomenon, to realize 

that the optimal functioning of the psyche and the personal development of the child in a violent 

environment becomes impossible. Therefore, it is necessary to initiate and regularly organize a wide 

range of activities and actions to blur the violent behavior of students. Through this research, we have 

demonstrated that this mechanism works and efforts to reduce violence end up with beautiful results. 

Key-words: Violence, aggression, school environment, school violence, pre-adulthood, 

remediation of violent behavior. 

 Violenţa în şcoală este un fenomen extrem de complex, care constituie obiectul mai 

multor studii de specialitate din diverse domenii sociale. Interesul faţă de violenţă este consecinţa 

conştientizării nocivităţii acestui fenomen. De aceea, este absolut necesar punerea violenţei pe 

agendele de lucru ale diferitor actori, care se fac responsabili de găsirea unor soluţii, de 

mobilizare, de implicare şi participare activă în prevenirea şi combaterea acestui fenomen social. 

 Problema cercetării este determinată de studiile lacunare, privind violenţa şcolară în R. 

Moldova. Problema remedierii violenţei şcolare este abordată nu doar din perspectivă cognitivă ci 

şi pragmatică, adică în termeni de utilitate practică. Puţine cercetări au avut ca preocupări 

abordarea violenţei şcolare în termeni de specificitate, urmărind să stabilească în mod riguros, 

dimensiunile, cauzele, factorii determinanţi ai acestui fenomen dar şi soluţii eficiente şi strategii 

concrete în acest sens. 

 Este necesară studierea comportamentului violent la elevii de vârsta şcolară medie şi 

determinarea eficienţei activităţilor de remediere a acestui comportament. Pentru realizarea 

scopului dat, am conturat o serie de obiective specifice, printre care: 

 identificarea formelor dominante de violenţă în mediul şcolar; 

 măsurarea nivelului de agresivitate la elevi de vârstă şcolară medie; 

 aplicarea unor activităţi educative, de ameliorare a comportamentului violent la elevi; 

 observarea schimbării comportamentului elevilor, în urma activităţilor de remediere. 

 A vorbi despre violenţă acolo unde ne aşteptăm să găsim cele mai bune condiţii pentru 

formarea şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului, ar părea paradoxal. Cert, însă este 

faptul că, totuşi violenţa câștigă tot mai mult teren în mediul şcolar.  
 În ultimii ani, violenţa în şcoală este o problemă a lumii contemporane, constituind 

subiectul a numeroase dezbateri mediatice. Violenţa, în general şi violenţa în şcoală, în special, 

este o realitate a zilelor noastre cu care ne confruntăm uneori fără să o percepem suficient. După 
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cum preciza un autor “din păcate, şcoala şi pedagogia s-au axat prea mult pe elev, ca individ şi pe 

predare, ca transmitere de cunoştinţe, ignorându-se fenomenele psihosociale care apar în grupurile 

de elevi” [7, p. 221]. Şcoala este un loc unde elevii se instruiesc, învăţă, dar este şi un loc unde se 

stabilesc relaţii, se promovează modele, valori, se creează condiţii pentru dezvoltarea cognitivă, 

afectivă şi morală a copilului. Şcoala mai este considerat şi spaţiul de manifestare a conflictelor 

între copii şi între adulţi şi copii, iar raportul de forţă sau scenariile ofensive sunt variabile 

importante pentru înţelegerea fenomenului.  

 Violenţa în şcoală este o expresie a violenţei din societate. Când violenţa se produce în 

şcoală, ea conduce şi la alte consecinţe: alături de prejudicii, victimizare, violenţa din şcoală 

reduce şansele elevilor de a-şi dezvolta personalitatea pe deplin şi de a dobândi o educaţie de 

calitate. Orice formă de violenţă asupra copiilor poate avea urmări vizibile sau invizibile asupra 

acestora, de scurtă sau lungă durată, aducând modificări puternice în comportamentul lor. 

Violenţa poate duce la o mai mare vulnerabilitate, la probleme pe plan social, emoţional şi 

cognitiv şi la comportamente care pun în pericol sănătatea. Nu atât vătămările corporale sunt 

adevăratul rău, ci efectul psihologic,emoţional, care denotă a fi efecte pe termen lung.  

 Vulnerabilitatea devine şi mai mare, atunci când vorbim despre perioada de 

preadolescenţă, aşa cum emoţiile în această perioadă se manifestă profund şi cu un mare 

dinamism. Au loc treceri bruşte de la stări de fericire la stări de descurajare sau deprimare, de la 

sentimentul de putere la cel de îndoială, de scădere a stimei faţă de sine. Şi pentru a face faţă 

acestor emoţii, preadolescenţii dezvoltă reacţii de agresivitate şi de opoziţie faţă de tot ceea ce 

înseamnă autoritate (părinţi, profesori, instituţii). Preadolescentul suportă transformări, atât pe 

plan fizic cât şi pe cel social şi psihic. Incapacitatea de a face faţă acestor transformări, lipsa unor 

mecanisme de adaptare la situaţiile stresante, absenţa unor strategii de reechilibrare, îl face pe 

tânăr să preia comportamente nepotrivite, care nu se supun normelor morale şi sociale.  

 Chiar dacă violenţa în mediul şcolar este o problemă delicată, stăpânirea acestui fenomen 

este posibilă şi este reală. Anume acest aspect am încercat să-l abordăm şi să-l promovăm în 

partea practică a cercetării. În acest scop, partea experimentală a cercetării a fost efectuată pe un 

eşantion de 63 subiecţi, cu vârsta cuprinsă între 11-15 ani, elevi ai claselor a V-a. 

Pentru a evalua cât de răspândit este fenomenul violenţei şcolare, am analizat 

răspunsurile obţinute la câteva întrebări din Chestionarul sociologic despre violenţa şcolară. Elevii 

au fost întrebaţi dacă au asistat la scene de violenţă în clasele lor, dacă au fost vreodată victima 

unui comportament agresiv în şcoală şi dacă au fost agresaţi vreodată de un coleg de clasă. Astfel, 

60,3% dintre elevi au afirmat că au asistat la scene de violenţă în clasa lor.  

 Elevii au fost întrebaţi dacă ei înşişi au fost victime ale violenţei în şcoală sau în clasă. 

Acelaşi procent de elevi, 60,3%, declară că nu au fost victime a unui comportament agresiv în 

şcoală. Însă, ceilalţi, aproape 40%, au menţionat că au fost agresaţi. Practic, 4 din 10 elevi au 

suferit pe pielea lor fenomenul violenţei şcolare.  

Pentru a determina cea mai răspândită forma de violenţă întâlnită la elevi în mediul 

şcolar, am recurs la două metode. Prima a fost compararea mediilor nivelurilor de agresivitate 

fizică şi verbală a subiecţilor. A doua metodă a fost analiza răspunsurilor obţinute în urma 

administrării Chestionarului privind violenţa şcolară. 

În urma rezultatelor statistice, am determinat că agresivitatea verbală este semnificativ 

mai mare decât cea fizică. La fel şi în urma intervievării subiecţilor, am determinat că doar 14,3% 

dintre elevii chestionaţi cred că cea mai frecventă formă de violenţă între elevi este violenţa fizică. 

În acelaşi timp de două ori mai mulţi elevi (36,5%) consideră că violenţa verbală reprezintă cea 

mai frecventă formă de violenţă. 

Elevii au fost rugaţi să răspundă dacă ei înşişi au fost victime a unui comportament 

agresiv în şcoală şi în clasă, iar dacă au fost să specifice forma de manifestare: manifestare fizică 

sau manifestare verbală. Rezultatele au arătat că 20 din 25 de elevi au fost victime a unei violenţe 
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verbale. Luând în consideraţie toate datele obţinute, putem spune ferm că la preadolescenţi 

predomină violenţa verbală, sub forma înjurăturilor, jignirilor, ameninţărilor. 

 Acest studiu a urmărit să determine dacă există vreo corelaţie dintre manifestările 

violente ale elevilor cu anumite stări psihice ale lor. În acest sens, a fost analizată legătura între 

indicele agresivităţii obţinut de subiecţi la testul Buss-Darkey şi nivelul de anxietate, nivelul de 

frustrare şi nivelul de rigiditate al lor.  

 Analiza statistică a datelor colectate ne-a demonstrat că există o corelaţie semnificativă 

din punct de vedere statistic între agresivitate, pe de o parte, şi anxietate şi frustrare, pe de altă 

parte. În acelaşi timp nu există o legătură între agresivitate şi rigiditate. S-a văzut foarte clar că 

subiecţii care au nivele înalte de agresivitate au şi nivele înalte de anxietate şi frustrare. Astfel am 

confirmat că manifestările violente corelează cu anumite stări psihice. 

 În baza primelor rezultate ale cercetării şi în baza observaţiilor din literatura de 

specialitate, am elaborat şi am implementat un program de intervenţie psihologică formativă. 

Scopul acestui program constă în diminuarea nivelului de agresivitate a elevului implicat 

în program, ameliorarea comportamentului său, conştientizarea de către elev a faptului că un 

comportament calm, civilizat, binevoitor este calea cea mai eficace de a rezolva problemele ivite 

şi de a câștiga respectul celor din jur. Programul include 12 şedinţe. Toate activităţile implicate în 

program au fost centrate, deci, pe întărirea pozitivă, exprimarea emoţiilor, creşterea stimei de sine 

şi a respectului faţă de cei din jur. 

 Pentru a demonstra că diminuarea violenţei la elevii de vârstă şcolară medie este 

posibilă, au fost create două grupe de subiecţi cu comportament agresiv: grup experimental şi 

grup de control. Grupului experimental i s-a administrat un program de remediere a 

comportamentului violent. Grupul de control nu a suferit nici o intervenţie. Cele două grupe au 

fost evaluate în ceea ce priveşte agresivitatea înainte şi după realizarea programului. În final au 

fost comparate rezultatele obţinute de cele două grupe. Potrivit rezultatelor statistice, în prima 

fază a testării subiecţilor, privind nivelul de agresivitate, am determinat că nu există diferenţe 

semnificative între grupul experimental şi cel de control. Acest fapt fiind important pentru a vedea 

eficienţa realizării programului de remediere.  

După aplicarea programului, am comparat indicele de agresivitate pentru ambele grupe. 

La grupul experimental este clară scăderea indicelui de agresivitate: până la program – 61,933; 

după program – 46,067. Pe când la grupul de control, indicele de agresivitate a rămas la acelaşi 

nivel: până la program – 56,900; după program – 56,732.  

Deci, există diferenţe semnificative între nivelul iniţial şi cel final al agresivităţii în cazul 

grupului experimental. În acelaşi timp, nu există diferenţe semnificative între evaluarea iniţială şi 

cea finală la grupul de control. Asta ne permite să conchidem că de remediere a avut efect asupra 

nivelului de agresivitate al elevilor implicaţi în program.  

 În urma rezultatelor cercetării propriu-zise conchidem că în rândul preadolescenţilor 

există un număr reprezentativ de copii care s-au ciocnit cu situaţii de violenţă în şcoală. Aceşti 

preadolescenţi trăiesc emoţii neplăcute de încordare, nelinişte şi nesiguranţă. Consecinţele pe 

termen lung ale violenţei se reflectă asupra comunicării, sferei afective, cognitive, motivaţionale, 

asupra conştiinţei de sine şi autoaprecierii determinând ticuri nervoase, inhibare, închidere în sine, 

agresivitate sporită faţă de cei din jur şi scăderea performanţei.  

 În acelaşi timp, menţionăm că violenţa verbală a fost evidenţiată ca fiind cea mai 

frecventă formă de manifestare a violenţei. Cele mai dese agresiuni întâlnite în şcoală s-au dovedit 

a fi injuriile, jignirile, intimidările, vulgarităţile. Reieşind din acest rezultat, putem conchide că 

violenţa şcolară este generată, în primul rând, de un deficit de comunicare, de interrelaţionare. 

Apariţia violenţei în şcoli apare în urma unor conflicte, de regulă între elevi, în care se încearcă 

etalarea „puterii”, manifestarea teribilismului şi a dorinţei de a intimida, de a epata în raport cu 

ceilalţi. Conflictele au de cele mai multe ori o justificare minoră, însă pot culmina cu agresiuni 

fizice. 
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 În această ordine de idei, este absolut necesar ca violenţa şcolară să fie eliminată cât mai 

curând posibil, pentru a evita favorizarea apariţiei efectelor nocive ale acesteia sau în scopul 

prevenirii instaurării agresivităţii ca o “cale” stabilă de rezolvare a conflictelor interpersonale.  

În scopul diminuării şi combaterii violenţei şcolare, am elaborat şi am implementat un 

program de intervenţie psihologică formativă. Astfel, întrevederile au fost centrate pe întărirea 

pozitivă, exprimarea emoţiilor, creşterea stimei de sine şi a respectului faţă de cei din jur. Orice 

copil are nevoie de iubire, respect şi apreciere – necondiţionate de performanţele şcolare sau de 

altă natură. Respectul, aprecierea, conştiinţa propriei valori sunt stimuli care încurajează 

dezvoltarea personală, prevenind şi remediind atitudini şi comportamente deficitare sau 

problematice. 

 Concluziile sintetizate din studiul realizat evidenţiază faptul că a lupta contra violenţelor 

înseamnă, deci, a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării între toate persoanele angrenate în 

actul educaţional. Studiul dat semnalează nevoia familiarizării, conştientizării şi instrumentării 

cadrelor didactice cu competenţe care să le permită abordarea informată şi adecvată a 

fenomenelor de violenţă în şcoală. Rezultatele sintetizate din studiul realizat direcţionează viitoare 

eforturi de cercetarea şi sugerează recomandări pentru ameliorarea problemei violenţei în 

contextul şcolar. 

 Suntem conştienţi că stările conflictuale şi tendinţele violente nu vor dispărea definitiv, 

dar prin prisma acestei lucrări, am demonstrat că prin activităţi variate de consiliere şi orientare, 

acestea pot fi ţinute sub control.  

 Este necesară prezenţa în fiecare şcoală a unui psiholog care să consilieze elevii şi să 

colaboreze cu profesorii, dar se face simţită şi necesitatea educării părinţilor, implicării lor active 

în viaţa socială a copilului. În multe situaţii nu există o cooperare reală nici la nivelul unităţii 

şcolare şi nici la nivel inter-instituţional, care să definească situaţiile de violenţă, să elaboreze 

strategii de prevenţie sau intervenţie, să monitorizeze şi să evalueze impactul acestora. Aşadar, 

activitatea de combatere şi prevenire a comportamentale violente ale elevilor este o sarcină 

complexă care presupune mult tact, răbdare şi consecvenţă, atât din partea cadrului didactic, cât şi 

din partea elevilor implicaţi în program şi a familiilor lor.  

 Până la urmă, violenţa la copii este un semnal de alarmă. Adulţii ar trebui să 

conştientizeze că acest comportament “nedorit” este un strigăt al copiilor. Cu cât copilul este 

victimizat mai des, chiar în cazul faptelor de violenţă minoră, cu atât lumea îi apare mai opacă, 

mai dezorganizată, mai violentă. De aceea menirea adultului este să fie alături de copil, să i se 

arate că există şi lucruri frumoase în lumea agitată de azi. Adultul trebuie să-l ajute să 

supravieţuiască nu prin forţa pumnului, ci prin forţa cuvântului. 

 În concluzie, putem afirma cu certitudine că violenţa şcolară este o realitate care poate fi 

ţinută sub control şi într-o măsură semnificativă, redusă prin implementarea unor activităţi cu 

încărcătură psiho-pedagogică. Ca orice problemă, violenţa şcolară are soluţii. Cazurile şi efectele 

violenţei manifestate de preadolescenţi sunt supărătoare, dar controlabile. Totul depinde de 

performanţa, rigoarea şi utilitatea măsurilor luate spre combaterea acestui fenomen. 
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Mohammadifard Gholamali, Dumbravă Daniela 

DEPRESIA ÎN CONTEXTUL FENOMENELOR SOCIALE ACTUALE 

DEPRESSION IN THE CONTEXT OF CURRENT SOCIAL PHENOMENA 

Rezumat 
În lucrarea de față încercăm să abordăm una dintre cele mai importante problematici actuale 

ale umanității și anume problematica depresiei. O problematică, care după datele Organizației 

Mondiale ale Sănătății va atinge peste 15% la sută din populația globului. Pe zi ce trece, depresia are 

un trend crescând. Actualmente într-un mediu și context de globalizare încercăm să descifrăm 

problematica acesteia prin analiza istorică, definiție, epidemiologie și influența mediului înconjurător 

în determinarea afecțiunilor depresive.  

Cuvinte-cheie: Depresie, fenomene sociale, psihoterapie. 

Abstract 
In this paper we try to adress the most important problem of today's society, depression. 

Based on data collected by World Health Organization, over 15% of the population suffers from 

depression. Day by day, depression is a growing trend. Today, we try to understand and determine the 

depressive disorders using historical analysis, definition, epidemiology and environmental influence. 

Key-words: Depression, social phenomena, psychotherapy. 

Introducere 

 O abordare existențială a depresiei ne poate sugera faptul că depresia poate fi considerată 

drept o problemă majoră în contemporaneitate. Depresia nu cunoaște limite de vârstă, spațiu și 

clasă socială, este o afecţiune răspândită la nivel mondial. Ea poate varia de la forme ușoare la 

forme severe și de la o perioadă scurtă până la dobândirea unui caracter cronic. Clientul deprimat 

poate provoca numeroase probleme familiei sale și celor din jur. Astfel s-a simțit nevoia de a 

aborda această temă din perspectiva psihologică, pentru a ajuta persoanele cu depresie prin 

intermediul intervențiilor psihologice realizate în contextul unor relații de sprijin și înțelegere. 

Cunoașterea simptomatologiei depresiei de unul singur, nu poate fi folosită ca un instrument de 

depistare a ei căci problemele acestei afecțiuni sunt mult mai complexe. Este foarte importantă 

posibilitatea terapeutului de a avea capacitatea să analizeze individul într-un context mai larg 

socio-istoric al vieții sociale. 

 După opiniile mai multor specialiști din diferite timpuri putem sesiza că este o corelație 

strânsă între depresie, mediu și societatea care ne înconjoară. Pentru buna înțelegere a 

problematicii cercetate considerăm că este necesară o analiză mai detaliată a termenului depresia, 

natura depresiei,epidemiologia,tipurile de depresie și tratarea ei. 

Aspecte istorice 

 Numeroase texte istorice scrise de către vindecători, filosofi și scriitori de-a lungul 

veacurilor indică existența depresiei,ca o problemă majoră de sănătate apărută încă din antichitate. 

Luptele continue ale oamenilor împotriva acestei tulburări au făcut posibilă apariția numeroaselor 

modalități de tratare a acestei boli. Depresia a fost numită inițial «melancolie». Cele mai timpurii 
contururi ale melancoliei au apărut în textele mesopotamiene antice în jurul anului 2600 î.Hr. În 

acel moment, toate bolile mintale au fost atribuite posedărilor demonice. Exista doar o clasă 

separată de medici care se ocupau de tratarea leziunilor fizice (dar nu și a celor sufletești precum a 

http://www.ise.ro/reducerea-factorilor-de-risc-la-tineri-focalizare-asupra-manifestarilor-de-violenta-din-randul-tinerilor
http://www.ise.ro/reducerea-factorilor-de-risc-la-tineri-focalizare-asupra-manifestarilor-de-violenta-din-randul-tinerilor
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fost depresia).Prima înțelegere istorică a depresiei a fost cea conform căreia această boală este de 

ordin spiritual (sau mental), mai degrabă decât una fizică. Grecii și romii antici au fost împărțiți în 

gândirea lor cu privire la cauzele melancoliei. În literatura de specialitate a timpului existau 

referiri asupra bolilor psihice cauzate de spirite sau demoni. Babilonienii timpurii, civilizațiile 

chineze și egiptene, de asemenea, remarcă existența unei forme de obsesie a bolilor mintale, 

precum și metodele utilizate de exorcizare (de exemplu, atac, reținere și foame) concepute pentru 

a conduce demonii din suferința corpului uman ca un tratament. În schimb, medicii Romei și 

Greciei antice constată că depresia are tangență biologică și psihologică. Gimnastica, masajul, 

diete speciale, muzică, băi, precum și un amestec de extract de mac și lapte de măgar au fost 

folosite pentru a atenua simptomele depresive. Hipocrate, remarcă faptul că trăsăturile de 

personalitate și bolile mintale sunt legate de fluidele corporale echilibrate sau neechilibrate numite 

umori. Au existat patru dintre aceste umori: bila galbenă, bila neagră, flegma și sângele. Hipocrate 

clasifica bolile mintale în categorii care au inclus mania, melancolia (depresie), si phrenitis (febra 

cerebrală). Hipocrate credea că melancolia a fost cauzată de excesul de bilă neagră în splină. El a 

folosit flebotomia (o tehnica de presupus terapeutic), scăldatul, exercițiile fizice si dieta drept 

recomandare pentru a trata depresia. Spre deosebire de părerea lui Hipocrate, celebrul filosof 

roman și om de stat Cicero a argumentat că melancolia a fost cauzată de furie violență, frică și 

durere o explicație mentală, mai degrabă decât una fizică. În ultimii ani până la Hristos,influența 

lui Hipocrate se pierde, iar viziunea predominantă printre romii antici a fost că bolile mintale, cum 

ar fi depresia au fost cauzate de demoni și de mânia zeilor. De exemplu, Cornelius Celsus (25BC-

50AD) a recomandat înfometarea, cătușele (lanțuri la picioare), și bătaia ca fiind «tratament». În 

contrast, medicul persan Rhazes (865-925), medic șef la spitalul din Bagdad,continuă vizualizarea 

creierului în calitate de obiect unde se află bolile mintale și melancolia. Tratamente pentru bolile 

mintale adesea implicau hidroterapia (bai) și primele forme de terapie comportamentală 

(recompense pozitive pentru un comportament adecvat). După căderea Imperiului Roman în 

secolul al V-lea, gândirea științifică cu privire la cauzele bolilor mintale și depresiei din nou au 

regresat. Cei mai mulți, credeau că oamenii bolnavi mental au fost posedați de diavol, demoni sau 

vrăjitoare și erau capabili să infecteze alte persoane cu nebunia lor. Tratamentelor de alegere sunt 

incluse exorcismele și alte strategii mai barbare, cum ar fi înecul și de arderea. Doar o mică 

minoritate de medici au continuat să creadă că boala mintală a fost cauzată de umori 

dezechilibrate corporale. În timpul Renașterii, care a început în Italia, în secolul al XIV-lea și s-a 

răspândit în toată Europa, în secolele XVI și XVII, gândurile despre boli mintale au fost 

caracterizate de un progres în față și de o regresie. Pe de o parte, vrăjitoare, vânători și execuții ale 

bolnavilor mental au fost destul de frecvente în întreaga Europă, pe de altă parte, unii medici au 

revenit la punctul de vedere al lui Hipocrate, afirmând că bolile mintale s-au datorat unor cauze 

naturale, și că, de fapt, vrăjitoarele erau oameni cu probleme psihice mintale care au nevoie de 

tratament medical uman. În 1621, Robert Burton a publicat Anatomia melancoliei, în care a 

descris cauzele psihologice și sociale (cum ar fi sărăcia, frica și singurătatea) de depresie. În 

această lucrare enciclopedică, el a recomandat dieta, exerciții fizice, distragere a atenției, călătorii, 

purgative (soluții de curățare a organismul de toxine), flebotomie, remedii din plante, căsătorie, 

chiar și terapia prin muzica ca tratamente pentru depresie. La începutul epocii iluminismului 

(secolul XVIII - începutul sec. XIX ) s-a crezut că depresia a fost moștenită, o slăbiciune 

neschimbată de temperament, ceea ce duce la gândul comun, ca oamenii afectați de depresie 

trebuie evitați. Ca rezultat, cei mai mulți oameni cu boli mintale au devenit fără adăpost și săraci 

și doar un număr foarte mic au fost angajați în instituții. Epoca industrializării, revoluțiile 

științifice din diferite domenii ale științei, teoriile psihanalizei sau alte concepte revoluționiste în 

economie,artă etc. în perioada contemporană au modificat profund structurile sociale ale vieții 

umane astfel doar în contextul respectiv a fost posibilă apariția psihologiei. Chiar dacă termenul 

depresie este un termen recent apărut, într-un timp extrem de scurt evoluția malefică a acestuia 

pentru unii este de neconceput. Astăzi în jur de 15% la sută din populație suferă de depresie și 
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peste 50% din munca clinică a psihologilor în mod direct s-au indirect are corelație cu clienții 

depresivi. Așa cum am menționat anterior în privința corelației dintre depresie și societate putem 

observa că modificările profunde și rapide pe care le asistăm astăzi la nivel de societate 

contemporană pot fi unele dintre cele mai importante cauze ale trendului pozitiv pe care îl are 

depresia.  

Definirea depresiei 
 Termenul de depresie este definit ca fiind o maladie mentală caracterizată printr-o 

modificare profundă a stării timice, a dispoziţiei, în sensul tristeţii, al suferinţei morale şi 

încetinirii psihomotorii, asociindu-se în general cu anxietatea, depresia întreţine la pacient o 

impresie dureroasă de neputinţă globală, de fatalitate disperată, iar uneori antrenează ruminaţii 

subdelirante pe tema culpabilităţii, a indignităţii, a autoaprecierii, putând conduce la luarea în 

considerare a sinuciderii şi, uneori, la realizarea acesteia [4, p. 101]. O altă definire a depresiei 

este cea conform căreia depresia reprezintă un pattern pervaziv de cogniţii şi comportamente 

depresive, care apar la începutul vieţii adulte şi se manifestă într-o varietate de contexte, care au la 

bază un sentiment de descurajare, lipsă de bucurie şi nefericire, această definire o găsim în 

lucrarea lui V. Perciun  [6, p. 35]. Sindromul depresiv are drept componente definitorii dispoziția 

depresivă, încetinirea proceselor ideative,lentoarea psihomotorie la care se adaugă o serie de 

caractere somatice cu caracter auxiliar. Dispoziția depresivă este trăită cu tristețe vitală, pierderea 

sentimentelor,neliniște și golire interioară, conținut perceptual cenușiu și frecvent nebulos. Jung 

abordează depresia concentrându-se asupra problemei energiei,conceptualizând depresia ca pe o 

blocare a energiei,care odată eliberată, ar putea duce la un rezultat favorabil. După Jung, individul 

trebuie să se scufunde în starea depresivă cât mai complet posibil,astfel încât sentimentele 

implicate în aceasta să fie clarificate. După Kielholz, sindromul depresiv constituie o modalitate 

de reacție de bază la diferite condiții și situații cu efect somatogen, psihogen sau endogen și care 

se manifestă prin triada dispoziție depresivă,inhibiție psihomotorie și afectarea funcțiilor 

psihomotorii.  

În conformitate cu opiniile noastre bazate pe Paradigma analiza realităţii., Gholamali 

Mohammadifard  [5], considerăm că depresia este un mecanism de „protecție” a psihicului față de 

incapacitatea aparatului locomotor de a executa semnalele procesate de către psihic. Psihicul în 

prima fază ca reacție la discrepanța între semnalele procesate și cele consumate de către aparatul 

locomotor (corp) poate avea o reacție sub formă de angoasă sau anumite stări ușor asociate cu 

izolarea. Pe parcursul creșterii acelor discrepanțe,retrăirile și angoasa vor crește iar starea 

depresivă se va adânci astfel încât individul poate ajunge la momentul când își v-a abandona 

corelația cu aparatul locomotor. Ca consecință semnalele procesate de către psihic merg într-un 

circuit închis (circuit imaginar) fără transmitere spre corp și atunci apar stările depresive mai 

specifice cu caracter psihotic. Acest lucru înseamnă că psihicul uman reprezintă un sistem 

semideschis, apt de a recepționa toate semnalele venite din mediul înconjurător, doar că cu o 

capacitate foarte mica de executare a materialelor procesate. Creierul uman trebuie să facă față și 

să găsească o formulă de combatere a acelei discordanțe care mereu există între fluxul semnalelor 

recepționate și capacitatea sa de a le procesa pe toate, pe de altă parte trebuie să facă față acelor 

mesaje procesate de către el și incapacitatea organelor corporale de a le consuma. Creierul mereu 

își găsește soluție de scăpare din acele situații prin refugiu în anumite stări de compromis pe care 

noi de obicei le numim boală. Prin învăţarea psihicului de a performa capacitatea selectivă,de 

procesare şi transmitere a mesajelor necesare individului în relaţie cu mediul înconjurător. Având 

în vedere că starea și situația mediala sunt creatori și formatori ai normelor existente oricare 

modificare sau fenomen social poate avea efect direct asupra funcționării individului. Fenomenele 

actuale sociale slăbesc majoritatea normelor existente la care creierul uman deja s-a obișnuit și în 

lipsa altei alternative rapide nu are altă soluție decât să se refugieze în anumite stări, cum ar fi 

depresia. 
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 Depresia ca o caracteristică așa cum am definit-o sau ca stare de izolare, fugă de mediul 

înconjurător etc. nu este alt ceva decât un mecanism de apărare a unui creier care alege o viață 

excluzând parțial sau in totalitate confirmarea sa cu cerințele mediului înconjurător. Ținând cont 

că omul este o ființă și socială atunci orice defecțiune la nivel de bio sau social are un efect serios 

asupra vieții omului. Psihicul are o mare responsabilitate în faţa sănătății bio - sociale a 

individului și orice modificare în partea biologica sau orice disfuncție în relaţia socială poate 

influența stările psihologice ale indivizilor. În contextul actual al lumii, acele modificări sociale 

extrem de rapide cu siguranță influențează viața psihică a indivizilor. Astfel diferite tulburări în 

ordin psihologic pot crește, prin ce e ușor de înțeles de ce astăzi depresia este una dintre cele mai 

răspândite afecțiuni. 

Natura depresiei 
 Depresia ne afectează pe diverse căi, iar simptomele sunt răspândite în diferite domenii 

ale funcționării umane, printre care se numără: 

 nivelul motivațional: apatie, lipsă de energie și de interes. Lucrurile par lipsite de 

sens,iar viitorul fără speranță; 

 nivelul emoțional: capacitatea de a manifesta diferite tipuri de emoții pozitive este 

redusă, iar o persoana cu o depresie moderată înspre severă poate fi anhedonică - ceea ce 

înseamnă ca îi lipsește capacitatea de a simți orice plăcere. Persoanele deprimate pot face 

afirmația că se simt ”golite”. Cu toate acestea, trăirile negative pot spori și se pot înregistra 

creșteri ale sentimentelor de furie sau resentiment, anxietate, rușine, invidie și vină; 

 nivelul cognitiv: funcția cognitivă se poate deteriora, iar persoana poate avea 

probleme legate de menținerea atenției și a concentrării. Memoria poate fi de asemenea afectată, 

iar uneori intr-atât încât oamenii ajung să pună întrebarea dacă nu cumva au ajuns la stadiul de 

demență. Direcția gândurilor devine negativă: idei negative despre sine, despre lume si despre 

viitor; 

 nivelul comportamental: persoanele deprimate nu se implică în comportamente pe 

care în trecut le considerau agreabile și plăcute. Ei se pot retrage din activitățile sociale, pot înceta 

să iasă împreună cu prietenii sau să se întâlnească cu aceștia ori să caute ajutor din partea 

celorlalți. Anumite persoane deprimate, pe de alta parte, pot deveni mai solicitante și se agață de 

ceilalți căutând cu disperare pe cineva care sa-i încurajeze. În situații mai severe, indivizii pot 

suferi de agitație psihomotorie, de neliniște, de retard; 

 nivelul biologic:persoanele deprimate pot avea probleme cu somnul: trezitul prea 

devreme sau somnul prea ușor. Ele își pot pierde apetitul și interesul pentru sex. Intervin, în cazul 

depresiei, multe schimbări fiziologice, îndeosebi în ce privește hormonii de stres (de exemplu: 

hidrocortizonul) si neurotransmițătorii importanți precum serotonina si noradrenalina.  

 Simptomul principal al depresiei este anhedonismul. Anhedonia are diferite semnificații. 

Se poate referi la pierderea interesului și a motivației sau poate indica faptul că oamenii ar putea fi 

motivați/interesați să facă anumite lucruri, dar nu simt nici o plăcere. De exemplu ar vrea să se 

bucure de sex din nou și de gustul mâncării, însă atunci când se implică în aceste activități nu 

regăsesc sentimentele de bucurie. Se pot întâlni în mod obișnuit în cadrul unei depresii numeroase 

alte probleme de natură emoțională,îndeosebi cele legate de anxietate sau de furia neexprimată. Pe 

de altă parte, atât emoțiile pozitive cât și cele negative se pot atenua în cazul depresiei  [după 6]. 

Structura exactă și patternurile emoționale variază de la o persoană la alta [1].  

Epidemiologia depresiei 

 În conformitate cu cele mai recente estimări ale Organizației Mondiale a Sănătății, 

depresia reprezintă o afecțiune răspândită la nivel mondial. Care până în anul 2020 poate să atingă 
nivelul de îmbolnăvire a peste 15% la sută din populația globului și v-a fi a doua afecțiune după 

bolile cardiovasculare. Conform aceluiași studiu există anumite țări unde mai puțin de 10% dintre 

cei cu afecțiuni depresive sunt supuși unui tratament adecvat medicamentos sau terapeutic din 
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lipsa de bani și frica de a fi stigmatizaţi în societate. Prevalenţa exactă a acestei tulburări nu este 

încă stabilită datorită varietăţii criteriilor de diagnostic utilizate în studiile epidemiologice. 

Termenul ”depresie” este inadecvat deoarece acesta se referă la o singură boală, pe când depresia 

are o serie de manifestări clinice, fiind mai potrivită sintagma ”tulburări depresive”. După DSM-

IV, riscul de îmbolnăvire de depresie pe întreg parcursul vieții este cuprins între 10-25 % pentru 

femei și 5-12% pentru bărbați. Prevalența bolii este situată între 2-3 % pentru femei și 5-9 % 

pentru bărbați. Incidența bolii este cuprinsă între 1/100 la bărbați și 3/100 la femei. Diferențele de 

sex nu au până în prezent o explicație certă, existând totuși o serie de teorii, cele mai cunoscute 

fiind cele biologice, sociale și psihologice.   

Ținând cont de faptul că depresia are o corelație directă cu tipul de organizare socială și 

cultural geografică, putem vorbi că este o afecțiune specifică societății de tip deschis și cu o 

funcționare mai liberală în societatea de tip închis. Are o cultură cristalizată și influentă asupra 

indivizilor. Fenomenul depresiei poate fi observat mai mult în caracteristicile socio organizatorice 

a obiceiurilor sociale existente, de aceea v-om face referire la cele două spații euro americane 

unde fenomenul depresiei la indivizi poate fi ușor sesizabil. 

Depresia în SUA  
 În SUA, s-a estimat în 2013 că 15,7 milioane de adulţi din Statele Unite au avut cel puţin 

un episod depresiv major în anul anterior, reprezentând 6,7% din toţi adulţii din SUA, conform 

studiului NSDUH (National Survey on Drug Use and Health) efectuat de SAMHSA (Substance 

Abuse and Mental Health Services Administration). Ponderea depresiei a fost urmărită în funcţie 

de criterii precum sexul, segmente de vârstă şi rasă. Dintre concluziile acestui studiu se 

menționează că: 

 prevalenţa crescută a depresiei la persoanele de sex feminin şi la adulţii cu vârste între 

18- 25 de ani. 

 în comparaţie cu bărbaţii, femeile sunt cu 70% mai expuse riscului de a dezvolta 

depresie;  

 debutul depresiei se situează în jurul vârstei de 32 de ani. În plus, 3,3% dintre 

persoanele cu vârste între 13 şi 18 ani au fost afectaţi de tulburarea depresivă semnificativă 

clinică. 

 Chiar dacă studiile oficiale nu ne arată statistica despre cele mai fragede vârste în care se 

manifestă depresia, putem spune că debutul depresiei este mult mai devreme. Din experiența 

noastră clinică deducem faptul că anumite trăsături ale viitoarelor persoane depresive pot fi 

observate și sesizate la copii de la vârsta de 5-7 ani. 

Depresiei în Europa  
În Europa există variaţii de prevalenţă a depresiei datorită aplicării diferite a 

instrumentelor de evaluare a simptomatologiei – ICD X vs. DSM -IV. În Europa se estimează că 

nu mai puţin de 50 de milioane de persoane suferă de această boală. Un studiu realizat în 2012 la 

nivel european (30 de ţări, inclusiv România), arată că prevalenţa anuală medie pentru tulburarea 

depresivă majoră este de 5,8%, dar cu siguranță procentajul actual depășește nivelul respectiv.  

Tipuri de depresie 

 Depresiile diferă în funcție de numărul, gradul și severitatea relativă a acestor simptome, 

durata și frecvența lor. Astfel că și indivizii sunt afectați în mod diferit, dacă depresia este 

ușoară,moderată sau severă, aceasta putând înregistra un singur episod sau mai multe. Depresia 

poate fi problema principală sau primară,însă poate fi de asemenea asociată cu alte tulburări 

importante, precum anxietatea socială,tulburările de alimentație, abuzul de substanțe și 

schizofrenia. Depresia poate fi declanșată de evenimente din viața cotidiană (de exemplu poate fi 

consecința unei nașteri sau a ruperii unei relații), iar evenimentele vieții pot fi de asemenea 

implicate în recuperare (de exemplu, începerea unei relații; Brown, 1989 [după 6]). Depresia 

poate avea un debut abrupt (pe parcursul câtorva zile sau săptămâni) sau poate surveni treptat 

(timp de luni sau ani). Poate fi cronică, cu o durată de peste doi ani,sau de scurtă durată, 
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recuperarea intervenind pe parcursul a câteva săptămâni sau luni. Unele depresii pot prezenta de 

asemenea patternuri ciclice. 

Clasificarea curentă ICD-10 în privința depresiei a fost elaborată de Organizația 

Mondială a Sănătății   [după 3]. Acest sistem face distincția între diferite tipuri de depresie:  

 tulburare afectivă bipolară: episod actual de manie, hipomanie, depresie sau combinat; 

 episod depresiv: ușor (a) fără simptome somatice, (b) cu simptome somatice; moderat 

(a) fără simptome somatice, (b) cu simptome somatice; sever (a) fără simptome somatice, (b) cu 

simptome somatice. Simptomele psihotice pot fi adecvate stării (delir de sărăcie sau de vină) și 

inadecvate stării ( de exemplu, paranoia); 

 tulburare recurentă depresivă: episod curent de tulburare depresivă; 

 tulburarea persistentă afectivă: (a) ciclotimie, (b) distimie; 

 alte tulburări afective: specificate /nespecificate. 

Depresia poate fi privită ca o schimbare de dimensiune, de la nefericirea sau suferința 

obișnuită sau ca o stare complet diferită din punct de vedere categorial sau calitativ, ajungându-se 

la o stare de nefericire severă. Dezbaterile pe această temă sunt actuale întrebări legate de 

mecanismele subiacente implicate în procesele care produc schimbări în stările creierului [1]. 

Depresiile nevrotice și unipolare pot fi legate de variațiile dimensionale sau de starea de spirit, în 

timp ce tulburarea afectivă bipolară și simptomele psihotice sunt variante mai radicale. 

Există din ce în ce mai multe dovezi legate de apariția unor forme de depresie numite 

sezoniere, cercetările actuale sugerând că pot exista mai multe tipuri de depresii sezoniere, iar 

unele dintre acestea au legătură cu tulburarea bipolară. Depresia sezonieră prezintă simptome 

atipice, care includ un debut sezonier (de obicei toamna și iarna) și o atenuare în perioada de 

primăvară și vară. Starea de depresie este asociată cu o poftă de mâncare sporită, îndeosebi pentru 

carbohidrați, cu creșterea în greutate și o somnolență crescută. Aceasta este o diferență 

importantă, întrucât expunerea la lumină puternică s-a dovedit a fi un tratament rapid, promițător 

și eficient al acestei stări fizice [1]. 

Tratarea depresiei 

 Au fost sugerate mai multe tipuri de tratament pentru depresie, incluzând medicamente și 

terapia electroșocurilor precum și o multitudine de intervenții psihosociale, NICE (National 

Institute for Clinical Excellence) nu recomandă antidepresivele în cazul depresiei ușoare, deși pe 

bună dreptate sau în mod greșit medicii generaliști pot continua,să le folosească dacă le socot de 

ajutor pentru stresul cronic și/sau probleme cu somnul. Aceste dezbateri medicale sunt foarte 

actuale există multe variante ale terapiei psihologice : terapiile psihodinamică, conjugală și 

familială,dezvoltarea abilităților sociale,terapia afectivă,terapia interpersonală, terapia cognitiv-

comportamentală, și numeroase combinații dintre acestea [1]. 

Psihoterapia în tratarea depresiei 
Psihoterapia presupune intervenția în tulburările afective cu precădere în cele 

depresive,utilizând o gamă largă de metode precum: psihoterapia cognitiv comportamentală, 

psihoterapia interpersonală, familială, dinamică scurtă și psihoterapia analitică. Abordările 

psihoterapeutice ale depresiei sau dezvoltat și evoluat în funcție de cultura și particularitățile 

populației țintă. Scopul este de a modifica imaginea pacientului de la o persoană depășită de 

probleme și simptome la o persoană capabilă să le facă față. Terapia depresiei își propune să 

determine modificări comportamentale, să promoveze starea de bine subiectiv, suportul social și 

productivitatea. În ultimii ani s-au impus în terapia depresiei trei tehnici: cea cognitiv-

comportamentală, cea de orientare psihodinamică și terapia interpersonală. Psihoterapia cognitiv-

comportamentală se centrează asupra gândirii pacientului (pe distorsiunile cognitive ale acestuia) 
și a comportamentului, terapia interpersonală asupra relației acestuia (pe deficitele 

interpersonale), iar terapiile psihodinamice asupra experienței interne a depresivului și a relațiilor 

sale din trecut (pe conflictul intrapsihic). 
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Tipuri de psihoterapie în tratarea depresiei 
Psihoterapia cognitiv-comportamentala poate ajuta un om nu numai să își schimbe 

modul de a gândi, dar și comportamentul. Și asta pentru că și comportamentul ar putea contribui, 

conform acestei teorii, la inițierea sau menținerea unei depresii. Mai precis, comportamentaliștii 

cred că dacă un om s-a obișnuit să se comporte intr-un anumit mod, chiar daca acel comportament 

nu ii aduce nimic bun și îl poate nemulțumi sau chiar deprima, acea persoană va persista să se 

comporte în acel mod, până când va deveni complet deprimat. Terapia încearcă să identifice și să 

schimbe acele modalități de comportament care nu fac decât sa ne deprime. 

Psihoterapia psihanalitică se bazează pe teoriile psihanalitice despre depresie. Terapia 

psihanalitică, spre deosebire de toate celelalte terapii prezentate anterior, nu se limitează ca scop 

la înlăturarea depresiei, ci își propune să producă o modificare mai profundă la nivelul 

personalității sau caracterului pacientului cu scopul de a-l ajuta să devină o persoană mai 

echilibrată, mai adaptată, mai funcțională în plan personal și social. În acest sens, psihoterapia 

psihanalitică încearcă să îmbunătățească încrederea interpersonală, gradul de toleranță la frustrare 

și incertitudine, capacitatea de a accepta pierderile, satisfacția legată de intimitate și, în general, 

capacitatea de a trăi o gamă largă de emoții. Acest tip de terapie durează cel puțin 6 luni, cel mai 

adesea un an sau doi și uneori chiar mai mulți. 

Concluzie 

 Depresia astăzi poate fi considerată ca una dintre cele mai problematici dileme cu care 

omenirea se confruntă şi pe zi ce trece devine mai răspândită. În fiecare an statisticile ne arată 

faptul că evoluţia depresiei este crescătoare. Depresia nu e numai periculoasă ca o tulburare sau 

afecţiune psihică ea face parte a schematicii diferitor tulburări din punct de vedere psihologic. Din 

păcate depresia nu are un virus, microb sau bacterie anume care stă la baza formării ei, dar 

formarea sa are o relaţie directă în contextul funcţionării psihicului cu mediul înconjurător. Orice 

schimbare în plan bio-fiziologic, familial, social sau atmosferic poate avea o influenţă directă în 

sens pozitiv sau negativ asupra depresiei. În epoca noastră acele schimbări rapide în plan 

tehnologic, social şi pe alocuri atmosferic fac parte a motivaţiei creşterii statisticilor la nivel 

mondial al depresiei și cu siguranţă psihologia şi mai ales psihoterapia pot fi considerate ca 

elemente principale în combaterea diferitor tipuri de depresie. 
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THEORETICAL CONCEPTS OF VALUES AND VALUE ORIENTATIONS OF THE 

TEENAGERS 

Резюме 

В данной статье рассматриваются теоретические представления философов, 

гуманистов, экзистенциалистов, бихевиористов и психоаналитиков о ценностях и ценностных 

ориентациях. Рассмотрен вопрос о формировании ценностей в подростковом возрасте. 
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Abstract 

This article examines the theoretical concepts of philosophers, humanists, existentialists, 

behaviorists and psychoanalysts about the values and value orientation of the individual. It also talks 

about the matter of the values formation in adolescence. 

Key-words: values, value orientation, socialization, adolescence. 

Ценности и ценностные ориентации человека являются одним из наиболее важных 

объектов исследования социологии, философии, этики и психологии. Ф. 

Е. Василюк пишет, что, когда знакомишься с попытками психологической науки ответить 

на вопрос, что есть ценность, часто создается впечатление, что главное стремление этих 

попыток отделаться от ценности как самостоятельной категории и свести ее к 

эмоциональной значимости, норме, установке и т. д. Но ценность явно не вмещается в 

узкие рамки этих понятий [1].  

Изначально дать ответ на вопрос, что такое ценности пытались философы 

античности. Так Сократ рассматривал, что такое благо, добродетель и красота сами по себе. 

По его мнению, знание, достигаемое посредством определения этих основных жизненных 

ценностей, лежит в основе нравственного развития личности [2].  

В психологии проблема ценностей и ценностных ориентаций личности и общества 

с самого начала заняла важную позицию. Наибольший акцент на их изучение ставят 

гуманистическая и экзистенциальная психология. Маслоу отмечает, что здоровые люди 

наверняка делают правильный выбор не только в биологическом смысле, но также 

вероятно и в других смыслах. По его мнению, выбранные ценности и есть ценности, а 

правильный выбор - это тот, который ведет к самоактуализации [3, c. 209]. Правильный их 

набор ведет личность к гармонии с собой и с социумом. 

Оллпорт пишет, что ценность в его понимании - это некий личностный смысл. 

Ребенок осознает ценность всякий раз, когда смысл имеет для него принципиальную 

важность. Франкл считает, что ценности существуют сами по себе, независимо понимаем 

мы их или нет [4, c. 133]. 

 Бихевиористы исключили ценности из области научного изучения человеческой 

природы. Скинер утверждает, что ценностные суждения лишь там выходят на верный след, 

где этот след оставила наука [5, c. 49]. Однако Роттер в теории социального научения 

использует термин ''ценность подкрепления”, то есть степень или выраженность выбора 

личностью одного подкрепления другому. Из этого можно сделать вывод, что поведение 

человека определяется и ''ценностью потребности”, поэтому человек выбирает именно то 

подкрепление, которое наиболее лучше удовлетворяет его ''ценностные потребности” [6]. 

Психоанализ ставит основной акцент на биологических факторах развития 

личности. Следовательно, тело – единственный источник душевного опыта, а основой 

поведения личности является инстинктивные влечения Ид, которые действуют по 

принципу удовольствия и не знает, что такое ценности. Однако, теория Фрейда состоит из 

трехчленной структуры личности: Ид, Эго и Супер-Эго, где Супер-Эго представляет собой 

хранилище как бессознательных, так и социально принятых моральных норм, поведения, 

установок и этических ценностей. По мнению Фрейда, Супер-Эго мы наследуем от наших 

родителей, оно наполнено тем же содержанием и становится носителем традиций, и 

передается от поколения к поколению [7, c. 22].  

Определение ценностей и ценностных ориентаций каждый автор дает по-своему. 
Так по В.В. Занкову ценность определяется как базовые представления о том, что 

определенные идеи, цели, формы поведения или институты являются индивидуально или 

социально предпочтительнее иных идей, целей, форм поведения и т.д., а ценностные 
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ориентации - это своеобразный ориентир деятельности личности, который позволяет ему 

оценивать окружающий мир в плане добра или зла, красоты или безобразия, хорошего или 

плохого [8]. 

Понимание личностных и социальных ценностей является одним из важнейших 

условий самоактуализации человека. Они формируют модели поведения и направленность 

личности. В современной культуре иерархия ценностей понесла значительные изменения. 

Можно сказать, что современный век характеризуется глубоким моральным кризисом. 

Такие ценности как семья, любовь, дружба уступили место карьерному росту, деньгам, 

беспорядочным половым связям, равнодушию друг к другу. Нынешнее поколение 

ориентировано в большинстве своем на материальные блага, на личностное благополучие, 

на себя, а не на социум и внутреннее развитие личности.  

Поэтому развитие ценностных ориентаций в подростковом возрасте можно считать 

одним из наиболее важных объектов исследования ХХ века. Статистика показывает, что в 

последнее десятилетие в Молдове особо остро ощущается проблема подростковой 

социализации. С каждым днем растет число подростков, употребляющих алкогольные 

напитки, наркотики, табак, совершают противоправные поступки и преступления. Одной 

из главных причин данного поведения можно считать неправильный набор ценностей и 

ценностных ориентаций, который приводит к внутренней дисгармонии и деградации 

личности. 

 Дезаптированные подростки, находясь в конфликте с собой, враждебно относятся 

к социуму и вырабатывают соответствующую модель поведения, в свою очередь 

правильная иерархия ценностей помогает подросткам успешно адаптироваться и 

социализироваться в современном мире, задает правильные жизненные установки, цели и 

идеи. Социально адаптированные подростки в большей мере ориентированы на обучение и 

духовное просвещение, у дезадаптированных подростков данные сферы не являются 

ценностью, что усложняет им процесс социализации.  

Подростковый возраст можно считать возрастом второго рождения личности. 

Именно в подростковом возрасте начинает устанавливаться определенный круг интересов, 

который постепенно приобретает относительную устойчивость. Этот круг интересов 

является психологической базой ценностных ориентаций подростка [9]. 

Важно отметить, что сегодня молодежь имеет разные ценности, которые довольно 

подвижны. Их динамика зависит от разных факторов: политических, культурных, 

экономических, социальных и т. д. Из-за нестабильности в нашей стране выше 

перечисленных факторов формируются разные жизненные позиции и модели поведения 

подростка. Кто-то довольно успешно адаптировался, а кто-то так и не Summaryможет 

самоопределиться и выбрать правильный жизненный путь. Именно поэтому, так важна 

роль психолога в том, чтобы помочь молодежи обрести равномерное гармоничное развитие 

личности, учитывая индивидуальные особенности и проявления подростка. Помочь 

адаптироваться в современной культуре и обществе. 
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SEXUAL ABUSE IN CHILDREN AND TREATMENT DESCRIPTION 

ABUZUL SEXUAL AL COPIILOR ȘI DESCRIEREA TRATAMENTULUI 

Abstract 

Unfortunately, the phenomena of sexual abuse of children is getting wider nowadays and the 

age of abusers is going down. If in the past older males were the abusers in most cases, today the 

teenagers and even children are sometimes caught. The problem is serious and demands new ways and 

approaches of dealing with. The authors describe the phenomenon, its possible outcomes, and ways to 

deal with.  

Key-words: sexual abuse, children abuse, psychological and physical damages, treatment, 

family treatment 

 Rezumat 

Din păcate, fenomenul abuzului sexual al copiilor devine din ce în ce mai amplu în prezent, 

iar vârsta abuzatorilor scade. Dacă în trecut bărbații mai în vârstă au fost abuzatorii în majoritatea 

cazurilor, astăzi adolescenții și chiar copiii sunt uneori acuzați de aceasta. Problema este serioasă și 

cere noi căi și abordări. Autorii descriu fenomenul, posibilele lui rezultate și căile de abordare. 

Cuvinte-cheie: Abuz sexual, abuz asupra copiilor, daune psihologice și fizice, tratament, 

tratament familial. 

Sexual abuse in children includes both physical and non-physical touch, genital and not. 

In any case, the child is abused or humiliated by the attacker and uses as a source of a sexual 

arouse. There are different ways and kinds of abuse: the pressure on a child to be involved in a 

sexual activity, exposing the genitals (called exhibitionism), showing pornography movies to a 

child, using a child as a prostitute. The interactions between the abuser and the victim usually 

include aggressiveness and is highly dangerous for the victim in many senses. In spite of all 

aforesaid, the phenomenon is too complicated and is influenced by cultural and social values of 

the society, that’s why there is no agreement about this issue [7]. The consequences could be 

very serous and different: depression, anxiety, post-traumatical shoving aside, in addition to 

possible physical injuries and illness. According to various researches and observations, about 

15%-25% of women and 5% - 15% of men in the world went through sexual abuse in their 

childhood[8]. Most abusers used to know the victims before: about 30% were relatives of the 

child, usually fathers, brothers, uncles; about 60% - other acquaintances like friends and family, 

baby sitters or neighbors; Most of the attackers are males [4]. 

Psychological Damage 

The sexual abuse in children could cause a serious psychological damage, both in short 

and in a long run, including psychological problems later on, since the abuse could harm the 

development process [5]. The possible damages include depression, anxiety, post-traumatic 

shoving aside, eating disorders, low self-esteem, isolation, and others, even like a chronic pain 

and studying problems, criminal behaviors. Once a victim, could become a victim again later, due 

to negative long-run influences of the abuse. Researches point out the connection between sexual 

abuse in childhood and certain fields in psychopathology in grown ups, including suicide 

inclinations, nonsocial behaviors, anxiety and alcohol addiction [2]. Adults with abuse history in 

childhood, especially the sexual abuse history, might become emergency and medical treatments 

consumers more often than others. Researches found psychological problems in children after 

sexual abuse, especially if the abuser was a relative or the abuse was physical or a force was used. 
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The level of damage is also influenced by the kind of abuse and the period of time the victim 

suffered from the abuse [1].  

Abuse Exposure 
After the exposure of abuse, the supportive surroundings play important role in the 

rehabilitation process. A positive feedback from the surroundings is very important for a child in 

such a situation. Generally, children so need support and tools to deal with the pressure after the 

abuse is exposed. Positive feedback from the close surroundings, especially family, could be 

crucial for the whole life of the child. Negative feedbacks from the people the victim trusts could 

be destructive for the rest of the victim’s life [5].  

Psychotherapy treatment 

The main goal of the treatment is not just dealing with the current problems of the victim, 

but also preventing possible future psychological problems in the future.   

 The research of Nelson-Gardell [6]. describes talking to the children who were sexual abuse 

victims, and the talks exposed the following four subjects: 

Helping and supporting means believing. The fact the victims’ stories are believed in is 

the most important part of support providing. If people do not believe a child, the child feels bad, 

and understanding that is the key issue. The believing is actually the main basis for the strong and 

secure relationships between the treated and the treating person.   

It is important to talk about what happened. It might be painful in the beginning, but 

when the trust is based and secured, there is a possibility to open up and talk about the trauma. 

Different contents could arise during the treatment process, reflecting the development stages of a 

child.  

It helps talking about the feelings. Being able to talk openly and about the feeling about 

the abuse helps in the process of dealing with the pain and damages the abuse caused. “Hiding 

things in the stomach” could be a reason for various future problems.   

The group therapy is helpful, but in the beginning no one of the victims wanted to join a 

group therapy. Being part of group could reduce the isolation and loneliness feelings which often 

accompany the abuse.  

Family treatment  
Main principles of the family treatment of sexual abuse victims is described in Greenspun 

[3]. Family therapy – the treatment is conducted in a few levels at the same time (individual, sub-

groups of family, the whole family and so on). The systematic approach – the accent is made on 

the strengths and advantages of the family in order to achieve the positive changes. 

Dealing with big systems- understanding the interactions between the family members 

behaviors and the surroundings.  

Psychodynamic approach – concentrating on the opposite reactions of the treatment 

provider as a tool to expose the similar features in the inner world of the treated.  

Case study  

A single mother was shocked to find out that her little son was a victim of sexual abuse of 

two teenagers who pushed him to the sexual activity he didn’t want with threats. In the beginning, 

the feeling of sorrow and big pressure overwhelmed the mother, and she just kept crying and 

shouting at her son who was already scared that he did something wrong.   

After counselling from the therapist, the mother understood that she is actually the key 

figure in the healing process. As opposed to other problems (like physical illness, for example) 

which could be solved by an expert in the field (like a doctor), in this case she is actually 

responsible for carrying out the following treatment program. 

First of all, relax and try not to be pressed.   

To “open the door” and be ready to listen to the feelings and thoughts of the child. 

Actually, after a while the son told her mother much more about the abuse and also asked 

questions like “what is wrong with this kind of game? After all, it is a pleasure”.   
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To be ready to explain repeatedly there is nothing wrong with having a feeling of 

pleasure, but everything else was wrong in the accident: the age, the participants (boys are not 

supposed to have sex), and most of all the fact that pressure was used to make a child do 

something he didn’t want.   

To get an unpleasant answer, but still be ready to talk about the issue, knowing the 

problems will not go away if they are not talked about.  
Bibliography 

1. Bonomi A.E, Anderson M.L, Rivara F.P, et al. Health care utilization and costs associated with 

childhood abuse. J Gen Intern Med, 2008. 23 (3): 294–9.  

2. Brown D. (Mis)representation of the Long-Term Effects of Childhood Sexual Abuse in the 

Courts. Journal of Child Sexual Abuse, 2001. 9 (3/4): 79–107.  

3. Greenspun W. Using contradiction: Family treatment of child sexual abuse. Washington, DC: 

American Psychological Association. In S.H. McDaniel, D.D. Lusterman & C.L. Philpot 

(Eds.), Casebook for Integrating Family Therapy: An Ecosystemic Approach, 2001. 179-188 pp.  

4. Kevin M., Gorey and Donald R. Leslie.»The prevalence of child sexual abuse: Integrative review 

adjustment for potential response and measurement biases». Child Abuse & Neglect (Elsevier 

Science Ltd.) 21 (4, April 1997): pp391–398. doi:10.1016/S0145-2134(96)00180-9. 

5. Kogan S. The Role of Disclosing Child Sexual Abuse on Adolescent Adjustment and 

Revictimization. Journal Of Child Sexual Abuse, 2005. 14(2), 25-47. 

6. Nelson-Gardell D. The voices of the victims: Surviving child sexual abuse. Child and Adolescent 

Social Work Journal, 2001. 18(6), 401-416. 

7. Webster R.E. Symptoms and long-term outcomes for children who have been sexually 

assaulted. Psychology in the Schools,2001. 38(6), 533-547. 

8. Whealin J. «Child Sexual Abuse». National Center for Post Traumatic Stress Disorder, US 

Department of Veterans Affairs, 2007. 

Rotaru Radu 

COMPORTAMENTUL AGRESIV ŞI RĂDĂCINILE ACESTUIA 

AGGRESSIVE BEHAVIOUR AND ITS ROOTS 

Rezumat 

Comportamentul agresiv este studiat de foarte multă vreme. Chiar şi aşa, încă nu s-a ajuns la 

un numitor comun în ceea ce priveşte definirea acestuia. Cel mai frecvent în literatura de specialitate 

problema este abordată exprimînd doar opiniile mai multor specialişti. 

Cuvinte-cheie: agresivitate, comportament agresiv. 

Abstract 

Aggressive behavior has been studied for a very long time. Even so, there has not yet been a 

common denominator in defining it. Most frequently, in the literature, the problem is addressed by 

expressing only the opinions of many specialists. 

Key-words: aggressiveness, aggressive behavior. 

Comportamentul agresiv este un fenomen ce prezintă o problemă a societăţii, care 

necesită soluţionare nu numai pe plan naţional, dar şi internaţional. În ultima perioadă în societate 

se urmăreşte o evidenţiere a creşterii comportamentului agresiv, cauzele formării acestuia având 

la bază o multitudine de factori. Oamenii deseori simt impulsuri şi au gânduri agresive. Modul de 

gestionare a acestora influenţează direct calitatea relaţiilor intra şi interpersonale. Modul de 

gestionare calitativ, desigur, presupune cunoaşterea surselor formării acestora. Odată cu trecerea 

anilor, a schimbării mentalităţii, a dezvoltării societăţii şi nu în ultimul rând a progresului tehnic, 
apar noi şi noi factori ce stau la baza constituirii acestui comportament. Din această cauză mi-am 

propus să identific cât mai multe cauze care stau la baza formării comportamentului agresiv, să le 

structurez într-o schemă uşor de înţeles pentru o mai uşoară vizualizare a rădăcinilor acestuia, 

http://web.archive.org/web/20100528060810/http:/ncptsd.va.gov/ncmain/ncdocs/fact_shts/fs_child_sexual_abuse.html
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obiectivul principal fiind stabilirea cauzelor formării comportamentului agresiv pe tot parcursul 

dezvoltării personalităţii, gruparea acestora şi structurarea lor.  

 Pe ani ce trece în jurul nostru întâlnim tot mai des persoane, îndeosebi copii şi 

adolescenţi, cu comportament agresiv. Care ar fi cauzele acestui comportament şi ce metode ar fi 

necesar de utilizat pentru a nu da curs răspândirii acestui fenomen păgubitor? Putem oare să 

stopăm această tendinţă de creștere a comportamentului agresiv şi cine ar trebui să fie cei ce ar 

pune capăt împăiengenirii acestuia în societatea noastră? Cine este responsabil pentru apariţia 

generaţiei „A”? [4]. Pentru a da răspuns la aceste întrebări, vom încerca să dăm o definiţie cât mai 

complexă pentru agresivitate, să vorbim despre depistarea acesteia, inclusiv şi a formelor ascunse, 

şi, în special, să stabilim cauzele, pentru a facilita găsirea metodelor de prevenire şi a contribui la 

creşterea unei generaţii cu un psihic sănătos.  

Agresivitatea o putem defini ca o însuşire a individului de a manifesta un comportament 

orientat spre provocarea intenţionată, conştientă sau inconştientă, a daunelor fizice, materiale, 

morale şi, nu în ultimul rând, psihologice, faţă de un obiect sau fiinţă, inclusiv provocarea 

daunelor orientate către sine, întru obţinerea unor beneficii sau satisfacerea unor nevoi 

psihologice.   

O caracteristică decisivă a agresivității este intenţionalitatea, consideră Dollard şi 

colaboratorii săi (1939). Chiar dacă pe parcursul istoriei nu s-a ajuns la o părere comună 

referitoare la definirea agresivităţii, şi Berkowitz (1961), şi Feshbach (1964) sau Merz (1965) la 

definirea agresivităţii ţin seama de prezenţa intenţiei. Altfel spus, nu putem vorbi despre 

agresivitate, spre exemplu în cazurile vătămării neintenţionate, chiar dacă aceasta a provocat 

suferinţe. Totuşi nu toţi specialiştii sunt de acord cu introducerea termenului de intenţionalitate. 

Arnold Buss, la momentul când scria cartea sa, care conţinea primele vizualizări a celor mai noi 

studii privind comportamentul agresiv, susţinea că nu trebuie folosit termenul de intenţionalitate, 

deoarece intenţia ar fi complicat de evaluat obiectiv, dat fiind faptul că agresorii, în foarte multe 

cazuri, nu sunt conștienți de faptul ce scop urmăresc şi dau o explicaţie greşită sau în general nu-şi 

pot explica cauzele comportamentului său. Din aceasta cauză, în opinia noastră, în definirea 

agresivității ar fi necesar de introdus formularea „intenţie conștientă sau inconștientă”.   

Pe lângă cazurile când comportamentul agresiv este evident mai sunt şi cazuri când 

comportamentul la prima vedere este unul normal, persoanele vizate străduindu-se să nu 

manifeste agresivitate în formă deschisă. Aceştia o fac pe ascuns, cauzând daune mediului 

înconjurător, fiinţelor ce nu-l pot denunţa sau agresându-se pe sine însuşi. Chiar şi în cazurile de 

autoagresiune putem menţiona că persoana ce își provoacă daune o poate face conştient, ca în 

cazurile de autovătămare, automutilare, sinucidere, atât şi inconştient, ca în cazul fumatului, 

consumului de alcool sau stupefiante [5].   

Există mai multe tipuri de clasificări ale agresivităţii. Aceasta poate fi periodică sau 

permanentă, directă sau indirectă, imediată sau amânată, spontană sau premeditată, fizică sau 

verbală, îndreptată spre cineva sau spre sine [3]. Pentru o depistare mai eficientă a 

comportamentului agresiv, este necesar să cunoaștem tipurile de agresivitate şi formele acesteia, 

dar pentru înlăturarea agresivităţii este foarte important să înţelegem cauzele apariţiei şi formării 

comportamentului agresiv.  

Pornind de la teoriile lui Sigmund Freud, psihanaliştii susţin că agresivitatea este 

înnăscută, deci cu toţii ne naştem cu impulsuri violente şi agresive. Totuşi, dat fiind faptul că 

funcţiile cognitive predomină, omul îşi poate „explica” la nivel conştient şi inconştient că aceasta 

nu ţine de normalitate şi contravine normelor sociale. Totuşi, dacă agresivitatea ar fi doar de 

natură instinctuală, atunci ar fi logic de afirmat că pe globul pământesc persoanele cu 

comportament agresiv ar trebui să fie răspândite uniform. Deoarece acest fapt nu se adeverește, 

este evident că asupra formării comportamentului agresiv influenţează şi alţi factori. 

Vorbind despre factorii teritoriali, putem menţiona că poziţionarea persoanei sau a 

grupului de persoane pe glob are o influenţă directă asupra formării caracterului agresiv. Astfel 



49 

 

densitate mai mare a persoanelor agresive se întâlnește în ţările cu climat mai cald. La fel 

cunoaștem din date istorice că în tot timpul dezvoltării civilizaţiei au existat popoare agresive cât 

şi popoare mai puţin agresive. Totodată este important şi nu trebuie neglijată regiunea sau 

localitatea. Cu cât este mai mare şi cu densitate mai mare localitatea, cu atât mai agresivă este 

populaţia, şi invers, în oraşele mici şi sate populaţia este în proporţie procentuală mai puţin 

agresivă. Studiile istorice şi documentare ne arată că creșterea temperaturii are o influenţă directă 

asupra agresivităţii. Pare să fie paradoxal, dar odată cu creşterea temperaturii oamenii devin mai 

slab motivaţi şi mai pasivi, totodată creșterea temperaturii sporeşte probabilitatea agresivității. În 

lunile călduroase ale anului rata agresivităţii este sporită şi, mai ales, se evidenţiază în perioadele 

caniculare. La fel ca şi căldura, zgomotele neplăcute cresc activarea psihologică şi probabilitatea 

agresivităţii. Însă, dacă individul conştientizează că zgomotele pot fi controlate sau 

conştientizează că acestea sunt cauza stării sale de disconfort, efectele acestora pot fi diminuate 

[7].    

Dacă e să vorbim despre problema dezbătută din punct de vedere a cauzelor psihologice, 

vorbim desigur despre agresivitatea înnăscută. Conform teoriei psihanalitice, energia agresivă se 

acumulează cu timpul şi periodic este necesar ca aceasta să se descarce prin explozii agresive. 

Pentru a fi controlate aceste descărcări, este necesar ca aceasta să se efectueze controlat şi 

permanent prin urmărirea scenelor violente, distrugerea obiectelor neînsufleţite, participarea în 

competiţii, atingerea poziţiilor dominante şi de putere [9].  Începutul studierii mecanismelor 

psihologice a agresivităţii este strâns legat de numele lui S.Freud, care a evidenţiat două instincte 

fundamentale: a vieţii, instinctele de supravieţuire, prin căutarea satisfacerii nevoilor de hrană, 

aer, apă şi a celor sexuale (EROS) şi instinctele de distrugere, instinctele morţii (TANATOS). O 

parte componentă a instinctelor morţii şi este agresivitatea îndreptată fie spre sine sau spre alţii. K. 

Lorenz vorbește însă despre agresivitate ca un instinct cu valoare adaptivă şi îndreptată spre 

supravieţuire [5]. În acest context putem face o paralelă cu viaţa animală. Foarte des atribuim o 

caracteristica greșită unor specii de animale, susținând că acestea sunt agresive. Necesitatea de 

supravieţuire şi dobândire a hranei foarte des este confundată cu agresivitatea. Se cunoaşte cert că 

chiar şi animalele de pradă fără necesitate nu atacă, iar dacă simt că le sunt violate graniţele sau 

sunt puşi în pericol semenii săi, acestea iau mai degrabă o poziţie de apărare sau de avertizare. 

Totodată, pentru a nu fi încălcate hotarele sale, acestea îşi demarchează teritoriul prin emiterea 

unor mirosuri sau sunete specifice, fapt ce vorbește despre aceea că acestea nu au scopul de a 

agresa, ci doar de a-şi apăra teritoriul sau semenii. Chiar şi în luptele intraspecifice, când 

adversarii intră în lupte ritualizate, constatăm că animalele dotate cu arme puternice, utilizează 

armele în turniruri în aşa fel încât să nu producă răni [1]. Încă o cauză de natură psihologică 

înnăscută este reacţia-stimul, sau o mai putem numi şi reacţie de apărare. Aceasta apare 

inconştient şi se poate manifesta în formă de agresivitate. La apariţia unui stimul puternic cum ar 

fi, spre exemplu, apariţia pe neaşteptate a unui pericol din partea altei persoane sau a unui obiect, 

se conectează, momentan, reacţia de fugă sau în unele cazuri reacția inversă, de luptă, de atac.

 În literatura de specialitate adesea se vorbește despre agresivitate necontrolată de 

conştient. Totuşi, actul de agresivitate impulsivă inconștientă nu apare din nimic, fără motiv. 

Aceste acte nu neapărat sunt motivate de ostilitate inconştientă. Actele de agresivitate impulsivă 

reprezintă reacţii emoţionale, care se declanşează prin stimuli interni intensivi. Intensitatea 

stimulilor interni poate fi influenţată chiar şi de nişte situaţii externe neînsemnate sau neutre, iar 

”declanşatorul” intern al actului agresiv se poate intensifica atât de mult, că reacţia agresivă apare 

aproape automat [8].  

Când vorbim despre factori înnăscuţi, este evident că trebuie să menţionăm şi factorii 

biologici, printre aceştia regăsindu-se influenţele neuronale, hormonale (masculii sunt mai 

agresivi), biochimice (creşterea alcoolului în sânge sau scăderea glicerinei pot intensifica 

agresivitatea) [5] şi genetice. Dubiile legate de existenţa „genei agresivităţii” la oameni, au 

dispărut odată cu descoperirea făcută de către un grup internaţional de savanţi. Aceştia au 
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descoperit gena ce determină manifestarea crescută a agresivităţii. Aceasta a fost găsită la 85% 

dintre delicvenţi [2].  

Pe lângă factorii despre care am vorbit anterior mai sunt un şir de factori foarte importanţi 

ce ţin de experienţa fiecărui individ în parte, aceştia fiind factori dobândiți. Omul primeşte 

informaţie din mediul înconjurător din perioada embrionară şi pe tot parcursul vieţii. De 

„calitatea” informaţiei primite în perioadele de creştere şi va depinde ce fel de om va deveni 

acesta. Ne referim, în special, la copii şi adolescenţi care sunt în perioada fragedă şi a căror psihic 

poate fi modelat ușor. De ce unii copii ajung să fie agresivi sau, şi mai rău, delicvenţi? Răspunsul 

mai degrabă nu este ascuns în genetică, ci este cu mult mai la suprafaţă. ”Agresivitatea poate fi 

învăţată”. Cauza principală este educaţia proastă sau mai bine spus, în unele cazuri, lipsa 

educaţiei. Deoarece acestora nu li s-au pus la baza educației valorile morale, ei se dezvoltă cu un 

gol spiritual enorm şi merg conduşi doar de dorinţe şi instincte. Aceştia doresc să se afirme pe ei 

înşişi, să fie apreciaţi, să-şi găsească prieteni, dar aceasta li se primeşte cam stângaci [3]. Adesea, 

aceşti copii nu numai că sunt lipsiţi de atenţia din partea părinților şi duc lipsă de comunicare şi 

educaţie, ei din născare simt lipsa dragostei părinteşti, sunt spectatori sau participanţi ai scenelor 

de violenţă în familie. Ei învaţă că rezolvarea oricărei situaţii este agresivitatea.  

Ieşiţi din sânul familiei, copiii treptat se încadrează în societate. Grădiniţa, instituţiile de 

învățământ, colectivul în care se află, ocupaţiile, toate au un rol extrem de important în educaţia şi 

formarea copilului ca personalitate. Sociabilitatea învățată încă din grădiniţă, abilitățile, ca şi 

nivelul de cunoștințe căpătate ulterior în instituţiile de învățământ, aflarea individului intr-un 

colectiv educat şi cu valori morale bine definite este baza formării unei personalităţi puternice, 

care nu va avea nevoie să se afirme prin distrugere sau agresare. Având capacităţi intelectuale 

suficiente şi o abordare pozitivă faţă de cei din jur, oricine va fi apreciat. Adesea copiii, lipsiţi de 

acestea, nu găsesc o altă cale decât a se aduna în ,,turme,, cu acelaşi nivel intelectual, unde îşi pot 

demonstra „abilităţile” şi pot fi apreciaţi. Aceștia tot doresc să aibă o viaţă frumoasă, bogată, 

independentă şi îndestulată, dar deoarece nu le permite nivelul intelectual şi nici nu doresc să 

depună efort pentru aceasta, merg pe calea cea mai ușoară, agresează pe cineva şi îl deposedează 

de bunuri, ori, dacă nu au posibilitatea, vandalizează sau distrug bunurile în semn de protest [3]. 

 Evident că pe lângă aceste cauze la adolescenţi comportamentul agresiv se datorează şi 

altor cauze. Cauze biologice, cum ar fi trecerea prin perioada pubertăţii, evidenţiate prin 

schimbări fizice, creșterea într-un mod mai rapid al ţesuturilor organismului, stresul legat de 

modificările fiziologice, experienţele noi pe plan emoţional, nu tot timpul înţelese de sine stătător 

şi agreate de aceştia şi, nu în ultimul rând, aceasta este o perioadă de trecere de la viaţa de copil la 

viaţa de matur, pentru care acesta nu este încă pregătit şi are frici legate de viitoarele probleme, 

obligaţiuni şi viaţă de sine stătătoare.  

Adesea copiii şi tineretul se încadrează în grupuri de subculturi tinereşti şi se îndepărtează 

de cultura generală, având o viziune impusă de grup şi, deoarece nu au suficientă putere mintală 

de a raţionaliza, şi, în principiu nu au idee ce este aceea cultură, pentru a face o comparaţie, între 

ceea ce se consideră normal în societate şi ceea ce li se impune, consideră că ceea ce fac este bine 

şi nici nu realizează că s-au abătut de la societate. Unele dintre aceste subculturi sunt legate de 

muzică. Cercetătorii menţionează că, adesea, tinerii nici nu cunosc ce promovează aceste 

subculturi. Spre exemplu, aceştia sunt ferm convinşi că, fiind ”metalişti adevăraţi”, ei trebuie să se 

comporte brutal, să organizeze lupte de stradă, să distrugă şi să fie agresivi, dar dacă îi rogi să 

numească câteva albume din repertoriul celor mai renumiţi muzicanţi din stilul heavy-metal, „iau 

apă în gură,”. Situaţia similară o întâlnim şi în multe alte subculturi [3].  

O influenţă majora şi cu o răspândire intensă o au factorii externi ce ţin de răspândirea 

exemplelor agresivităţii în spaţiul virtual şi mass-media. Unele jocuri computerizate, reportajele şi 

informaţiile despre crime, violuri, jafuri, filmele agresive, sângele şi violenţa atât de des întâlnită 

în ultima perioadă pe ecranele televizoarelor şi monitoare. Toate acestea si, mai nou, regizarea şi 

înregistrarea scenelor violente în care adolescenţii îşi bat joc şi agresează colegii, alte persoane 
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sau fiinţe devine tot mai la „modă”. Aceste înregistrări video, odată plasate în internet, se 

răspândesc foarte rapid şi adesea sunt chiar apreciate. Astfel, dacă în trecut comportamentul 

violent şi vandalismul se considerau fenomene disfuncţionale, chiar patologice, în ultimul timp 

acestea încep să fie percepute ca un fenomen obișnuit, ce nu mai surprinde [6].  

Faptul răspândirii cu o viteză enormă a informaţiilor violente din spaţiul virtual şi mass-

media şi accesibilitatea la ea a întregii populaţii, indiferent de vârstă, face ca acestor factori, ca 

factori nu numai formatori dar şi declanşatori să li se atragă o atenţie anumită. 

 Situaţia financiară, crizele economice, politice şi dezamăgirile ce ţin de nerealizarea sa, 

sau neatingerea scopului dorit - toate îşi pun amprenta în formarea comportamentului agresiv al 

populaţiei, care îşi doreşte o viaţă mai bună. Cea mai răspândită în ştiinţa modernă teorie despre 

agresivitate ne vorbeşte despre faptul că oamenii devin agresivi atunci când sunt expuşi 

frustrărilor, adică atunci când nu sunt în stare să-şi atingă scopurile sau nu obţin recompensele 

aşteptate. Deşi mulţi autori încă de la începuturile formării ştiinţelor psihologice menţionau că 

frustrările adesea provoacă reacţii agresive, cei mai cunoscuți adepţi ai acestei teorii sunt 

psihologii de la Universitatea Yale în frunte cu John Dollard, Neal Miller, Leonard Doob, О. H. 

Mowrer, Robert Sears [8]. Frustrările se acumulează, formând şi întărind agresivitatea în om sau 

dezvoltă la acesta complexul de inferioritate, aceasta la fel fiind o formă de agresivitate, 

îndreptată spre sine. Cu cât este mai intensă frustrarea, cu atât mai puternic se evidenţiază 

comportamentul agresiv neadecvat. 

 O atenţie deosebită urmează a fi acordată factorului “victimă - agresor”. Adesea 

persoanele fiind agresate au tendinţa de a se izola, de a avea puţini prieteni cu care ar comunica 

uşor şi foarte des au sentimentul singurătăţii. Aceste persoane trăiesc cu sentimentul că nu sunt 

suficient de capabili de a se încadra în societate şi aceasta împiedică formarea deprinderilor 

sociale non-violente. Aceștia la rândul lor au tendinţa de a agresa şi se transformă din victimă în 

agresor. 

 În unele cazuri susţinem că agresivitatea pare a fi o necesitate. Unul dintre aceste cazuri 

este atunci cînd, apelînd la o multitudine de încercări non-violente, persoana încearcă să obţină un 

rezultat dorit, nedăunător sau chiar benefic pentru acesta sau ambele părţi, dar nu reuşeşte. Astfel, 

adesea întîlnim situaţii cînd persoanele ”nu înţeleg din cuvînt ”. În unele cazuri cînd 

“argumentele” s-au epuizat şi rezultatul nu este obţinut nu gasim o altă soluţie decît de a apela la 

“ultima şansă”, aceasta manifestîndu-se prin agresivitate verbală sau în unele cazuri şi fizică. 

 În concluzie aş dori să menţionez că multitudinea factorilor formatori şi declanşatori ai 

cauzelor comportamentului agresiv influenţează formarea acestui comportament pe tot parcursul 

vieţii omului. Totuşi cea mai vulnerabilă perioadă este cea a copilăriei şi adolescenţei. Respectiv, 

pentru formarea unei persoane non-agresive, este necesară implicarea societăţii la toate nivelele 

dezoltării acesteia, începînd cu familia care trebuie să ofere copilului dragoste şi educaţie 

corespunzătoare şi, în continuare, cu implicarea societăţii de a oferi cunoştinţele necesare şi 

motivarea de a deveni un cetăţean demn al acestei societăţi.  
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MANIFESTARERA AGRESIVITĂŢII ŞI STABILITĂŢII EMOŢIONALE LA COPII 

ABUZAŢI SEXUAL 

THE MANIFESTATION OF AGGRESSIVENESS AND EMOTIONAL STABILITY AT 

SEXUALLY ABUSED CHILDREN 

Rezumat 

Primele date cu referinţă la problema maltratării au fost publicate în deceniul VII al secolului 

trecut lăsând perplexă întreaga comunitate deoarece victimele sunt copiii de diverse vârste. Fiecare tip 

de civilizaţie selecţionează un anumit comportament normativ, acceptat ca tratare bună a copilului, 

dincolo din care ar începe comportamentul abuziv. Această formă de maltratare afectează mai întâi de 

toate lumea interioară, psihicul şi mai apoi mediul social în care creşte şi se dezvoltă copilul. Psihologii 

şi sociologii s-au preocupat profund de această problemă, afirmând că din cauza transformărilor, 

crizelor ce se petrec în copilărie legate de înţelegerea Eu-lui ca subiect al relaţiilor interpersonale, 

copilul poate deveni victimă al abuzului sexual. Poziţia interioară a copilului, starea emoţională, 

atitudinea faţă de sine şi de îndeplinirea sarcinilor sunt determinate de aprecierea socială. Acoperirea 

mediatică a acestui fenomen sensibilizează umanitatea şi atrage atenţia comunităţii în întregime. Ca 

rezultat au loc gestionări constructive a resurselor cum ar fi: centre de protecţie a copilului, număr de 

apel telefonic gratuit, programe de intervenţie, difuzarea informaţiei. Maltratarea copilului este o 

problemă de ordin social extrem de importantă, care determină ce fel de familie, societate vom 

construi. Nucleul societăţii, adică familia, este veriga principală unde au loc frecvent modele 

comportamentale pe care copilul le învaţă. Potrivit teoriei agresivităţii şi din perspectiva teoriei sociale 

formulată de Albert Bandura, învăţarea socială îşi are continuitatea în învăţarea social-cognitivă ceea 

ce presupune că personalitatea este un produs al interacţiunii dintre subiect şi mediu, iar 

comportamentul este, în mare măsură, discriminativ şi dependent de context. Albert Bandura afirmă că 

stabilitatea persoanei trebuie căutată la nivelul mecanismelor psihologice şi evenimentelor care le 

activează.  

Cuvinte-cheie: maltratare, abuz, forme de abuz, violenţă, neglijare. 

Abstract 

The first data on the problem of maltreatment were published in the 7th decade of the last 

century, leaving the whole community to be disturbed because the victims are the children of various 

ages. Each type of civilization selects a certain normative behavior, accepted as good treatment of the 

child, beyond which the abusive behavior would start. This form of maltreatment affects first of all the 

inner world, the psyche, and then the social environment in which the child grows and develops. 

Psychologists and sociologists have been deeply concerned about this problem, saying that because of 

the transformations, childhood crises linked to the understanding of Ego as the subject of interpersonal 

relationships, the child can become a victim of sexual abuse. The inner position of the child, the 

emotional state, the self-attitude and the fulfillment of the tasks are determined by the social 

appreciation. The media coverage of this phenomenon sensitizes humanity and attracts the attention of 

the community as a whole. As a result, constructive resource management takes place, such as child 

protection centers, free phone calls, intervention programs, information dissemination. Child 

maltreatment is an extremely important social problem that determines what kind of family, society we 

are going to build. The core of society, that is, family, is the main link where behavioral patterns that 

the child teaches frequently occur. According to the theory of aggression, and from the perspective of 

social theory formulated by Albert Bandura, social learning has its continuity in social-cognitive 

learning, which implies that personality is a product of the interaction between subject and 

environment, and behavior is, to a large extent, discriminatory and dependent on context. Albert 
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Bandura states that the stability of the person must be sought at the level of the psychological 

mechanisms and the events that activate them. 

Key-words: Maltreatment, abuse, forms of abuse, violence, neglect.  

Umanitatea cizelează, selectează şi implementează anumite comportamente normative în 

societate, acceptate şi denumite ca „tratare bună a copilului”, dincolo de care ar începe 

comportamentul. Chiar dacă nu este un fenomen nou maltratarea este un fenomen social care sa 

lăsat vizibil abia la sfârșitul secolului XIX-lea, până la acel moment, copiii erau consideraţi ca 

parte din proprietatea părinţilor şi constituiau o sursă economică, reprezentând o mână de lucru în 

plus. De atunci în ţările occidentale dezvoltate a avut loc o redefinire culturală a reprezentărilor 

copiilor.  

Din cauză că familia îşi pierde din calitatea de producător direct, copilul nu mai este 

copil, ci un cost pe care părinţii îl acceptă sau îl refuză. Copilul este perceput ca un „bun de 

consum afectiv”, adică posesor de valoare afectivă şi garant a unei relaţii afective privilegiate.  

Termenul de maltratare asupra copilului a fost folosit pentru prima dată pentru a descrie 

„copilul bătut” [2, p. 25], de către medicul C. Henry Kempe au fost prezentate rezultate în urma 

cercetărilor efectuate asupra fracturilor multiple, vizibile cu raze X ale copiilor bătuţi [8, p. 14]. 

Pragul dincolo de care putem vorbi de maltratare este subiectiv şi este condiţionat de diverse 

variabile: 

 precum ar fi limita normală între bune tratamente şi maltratare, este dificil de stabilit limita 

între normă şi patologic, fie că este vorba despre lipsa de îngrijiri (limita între o educaţie mai 

puţin adecvată şi una neadecvată care motivează o semnalare), modul de a exprima 

afecţiunea (limita între o demonstraţie de afecţiune pozitivă sau nu) sau pedepsele aplicate 

(limita intensităţii acceptabile a unei palme date unui copil neascultător); 

 durata actului de maltratare, fiecare familie poate trece prin perioade mai dificile, tensionate, 

momente în care părinţii pot acţiona neadecvat, necontrolat, spre exemplu chiar şi cel mai 

calm părinte poate să-şi piardă răbdarea şi să-şi strângă de braţ copilul care face o criză în 

faţa unui raft de jucării, în schimb acest părinte nu va ajunge la o înlănţuire de 

comportamente violente constituite în termenul de maltratare; 

 maltratarea ca context socio-cultural în care locuieşte copilul, pentru că nu există o idee 

universală valabilă referitoare la cea mai bună metodă de a creşte un copil, doar se pot cita 

diverse exemple care să vină în sprijinul importanţei valorilor culturii în care trăieşte copilul 

[8, p. 14].  

Un studiu realizat de Oliver în 1983 asupra unui grup de copii din nord-estul Wiltshire-lui 

(SUA) în număr de 560, timp de 21 de ani, a concluzionat faptul că 513 dintre aceştia sufereau 

diverse grade de maltratare, de asemeni a inclus şi 41 de morţi neaccidentale [7, p. 14].  

 Noţiunea de abuz are un conţinut polisemantic desemnând, în general, o acţiune 

deliberată, prin care se produce un rău copilului dependent de adult, traumatizându-l, afectându-i 

sănătatea fizică şi psihică. Potrivit Mariei Bulgaru: „Abuzul înseamnă profitarea de pe urma 

diferenţei de putere dintre un adult şi un copil, desconsiderarea personalităţii celui de al doilea” 

[4, p. 167].  

Termenul de abuz mai poate fi definit ca violenţă a adultului împotriva copilului, în 

Republica Moldova actul de violenţă este sancţionat de art. 201 al C.P. al Moldovei care parţial 

prevede că „Violenţa exprimată prin viol, se subînţeleg relaţiile sexuale întreţinute prin aplicarea 

forţei, sau în caz de incapacitatea de apărare a victimei, se pedepsește cu privaţiune de libertate pe 

un termen de la 5 ani până la 15 ani”[6, p. 169].  

Violenţa se poate manifesta sub formă: fizică, psihologică sau verbală, în urma unui 
studiu realizat de American Association for Protecting Children (1988) s-a constatat faptul că 

copiii supuşi violenţei psihologice au în medie 7 ani, în timp ce cei abuzaţi fizic au 5 ani, astfel 

Latimer (1998) include expunerea sexuală din partea adultului sau a unei persoane mai în vârstă 
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decât copilul. În urma unui studiu realizat de UNICEF s-au prezentat date precum că 90,2 % din 

respondenţi au indicat că înţeleg cel puţin un sens al noţiunii de „violenţă”, adesea asociind-o cu 

abuzul sexual (72,2%) şi agresiunea fizică [15, p. 8]. 

Aproximativ 30% dintre tineri au asociat violenţa cu ameninţările verbale, 15,4% cu 

distrugerea bunurilor materiale şi doar 7,5% au asociat violenţa cu neglijarea/indiferenţa, 16,2% 

dintre tineri din zonele rurale şi 17% dintre tineri în vârsta cuprinsă între 10-14 ani nu cunoşteau 

ce este violenţa [15, p. 8].  

Aceasta survine atunci când copilul este martor al violenţei din mediul familial. Ca 

consecinţe a acestor comportamente unii copii pot avea probleme în concentrare a atenţiei, lipse 

nemotivate de la ore, pot poseda cunoştinţe nepotrivite vârstei în domeniul sexualităţii. 

În 1962 pentru prima dată a fost utilizat termenul de „sindrom al copilului abuzat” de 

către C. H. Kempe şi colaboratorii săi, exprimând morbiditatea de dezvoltare [10, p. 54].  

Abuzul poate răni atât corpul copilului cât şi mintea. Durere poate dura o viaţă întreagă în 

acest context consecinţele se disting: consecinţe directe, consecinţe asupra dezvoltării copilului, 

consecinţe psiho-sociale şi consecinţe pe termen lung.  

Din grupul de consecinţe directe fac parte: iritaţiile, excoriaţii, infecţiile sau leziuni ale 

organelor genitale, boli cu transmitere sexuală, tulburări hormonale, tulburări psiho-patologice, 

tulburări psiho-somatice, tulburări ale sferei sfincteriene (enurezis), tulburări alimentare (greaţă, 

anorexie, bulimie), tulburări ale somnului (insomnie, vise anxioase), tulburări de comportament 

(agresivitate sau retragere, automutilare), tulburări nevrotice (fobii) sau psihotice (disociere, 

percepţie greşită a pericolului). Kendall-Tackett, Williams şi Finkelhor în 1993 afirmă că o stare 

de stres post-traumatic este regăsită frecvent la copiii care au trăit experienţa abuzului sexual sau 

au fost martori ai unui act de violenţă [8, p. 28].   

Placio-Qiuntin şi colaboratorii săi în 1995 au evaluat comportamentul a 30 de copii de 

vârstă preşcolară (4 ani şi peste), utilizând Inventarul comportamentelor copilului a lui Achenbach 

[8, p. 29]. S-a stabilit că, în conformitate cu percepţia pe care o au părinţiilor, copiii prezintă atât 

probleme de internalizare (retragere), cât şi probleme de externalizare (agresivitate). Această 

comorbiditate este mărturia unor probleme patologice precoce şi complexe.  

Consecinţele asupra dezvoltării copilului depind de gravitatea şi frecvenţa episoadelor de 

abuz, stadiul de dezvoltare pe care copilul l-a atins în momentul episodului, autorul abuzului, 

plasarea în afara familiei din motive de maltratare, sexul copilului, sprijinul existent şi sistemul 

familial. 

Scopul cercetării este studierea agresivităţii şi stabilităţii emoţionale a copiilor abuzaţi 

sexual.  

În concordanţă cu scopul fixat înaintăm următoarele ipoteze. 

Ipoteza I: copiii supuşi abuzului sexual manifestă un grad de agresivitate mai accentuat în 

comparaţie cu copiii care nu au fost supuşi abuzului. 

Ipoteza II: copiii abuzaţi sexual sunt mai instabili emoţional spre deosebire de copii care 

nu au fost supuşi abuzului. 

Ipoteza III: copiii supuşi abuzului sexual manifestă un grad de agresivitate mai accentuat 

în comparaţie cu copiii abuzaţi fizic. 

Ipoteza IV: copiii abuzaţi sexual sunt mai instabili emoţional spre deosebire de copiii care 

au fost supuşi abuzului fizic. 

Instrumente de investigare utilizate: 

 „Scala de stabilitate-instabilitate emoţională (nevrotism)” H. Eysenck; 

 „Scala Agresivităţii” Buss şi Perii (1991) 

Pentru o aplicabilitate mai eficientă a testelor am apelat la ajutorul psihologilor de la 

Centrul de reabilitare socială „GAVROŞ” şi Organizaţia non-guvernamentală „AMICU”. Am 

utilizat pentru cercetare aceste baterii, deoarece, în opinia mea, ele sunt mai relevante în atingerea 

scopului propus.  
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Eşantionul investigat 

 Cercetarea s-a efectuat pe un eşantion format din 60 de subiecţi, dintre care 20 de 

persoane au fost abuzate sexual (de gen feminin) protejate de Organizaţia Internaţională pentru 

Migraţie, în continuare lotul 1, 20 de persoane au fost abuzate fizic (5 persoane de gen feminin), 

protejate de Organizaţia non-guvernamentală „AMICU” şi 15 persoane de gen masculin, protejaţi 

de Centrul de reabilitare socială „Gavroş”, lotul 2 şi 20 de persoane care nu au fost supuse 

abuzului de la Liceul „P. Zadnipru”, lotul 3. Includerea subiecţilor în cercetare s-a bazat pe 

acordul voluntar al acestora. Vârsta variază în limitele 14-18 ani iar vârsta moderată este de 16 

ani.  

Rezultatele cercetării 

 Conform scorurilor la scala agresivităţii verbale putem concluziona că copiii abuzaţi 

sexual manifestă nivel ridicat de agresivitate verbală, indiciile căruia atinge cota de 17,8%, spre 

deosebire de copiii neabuzaţi, care la fel se încadrează în limitele nivelului ridicat, însă indiciile 

acestora este mai jos de 15,9%. Aceasta ne demonstrează o diferenţă semnificativă de t=1,98%; 

gradul de libertate de p<0.052. Diferenţa obţinută la prima vedere matematic, nu pare a fi validată, 

însă statistic ne arată că totuşi copiii neabuzaţi manifestă un nivel scăzut de agresivitate verbală şi 

nu numai cu copiii abuzaţi sexual ci şi cu copiii abuzaţi fizic, care de asemenea manifestă un nivel 

ridicat de agresivitate verbal indiciile fiind de 19,4% cu o diferenţă semnificativă de t=3,45%; 

gradul de libertate de p<0.005. Aceste diferenţe semnificative ne vorbesc despre faptul că 

experienţele trăite de copiii abuzaţi sexual şi fizic contribuie la izolarea acestora, sunt agitaţi şi 

impulsive în exprimările verbale, intră în contact intim-amicale doar cu persoanele care au trăit 

astfel de experienţe. 

De asemenea am obţinut diferenţe semnificative de t=2,328%; gradul de libertate de 

p<0.025 la scala de mânie pentru lotul 1 şi 3, ce demonstrează faptul că copiii abuzaţi sexual 

manifestă un nivel ridicat de mânie, indiciile căruia atinge cota de 22,9%, spre deosebire de copiii 

neabuzaţi, care manifestă un nivel moderat de mânie (22,2%). Cu toate că diferenţa statistic, la 

prima vedere, pare a nu fi validă, aceasta denotă faptul că fenomenul abuzului sexual lasă 

amprente în sufletul şi în mintea copilului. Diferenţele semnificative obţinute la scala agresivităţii 

verbale a lotului 2 şi 3, denotă faptul că copii abuzaţi fizic manifestă un nivel ridicat de 

agresivitate fizică cu cote de 32,7%, spre deosebire de copiii neabuzaţi care de asemenea 

manifestă un nivel ridicat de agresivitate fizică însă indiciile acestora este mai jos 28,6%, 

diferenţa de t=2,98%; gradul de libertate de p<0.005. Putem concluziona că copiii abuzaţi fizic 

manifestă comportamente agresive fizice asupra altor persoane exprimate prin vătămări, 

înjunghieri şi bătăi menite să manifeste superioritatea. La scala mâniei, copiii abuzaţi fizic au 

atins cota de 23,05%, deci manifestă nivel ridicat de mânie spre deosebire de copiii neabuzaţi care 

au atins cota de 20,2%, cu o diferenţă semnificativă de t=3,77%; gradul de libertate de p<0.001.

 Pentru validarea ipotezei II şi IV este necesar de a se explica limitele stabilităţii-

instabilităţii emoţionale conform scalei elaborate de H. Eysenck, scorul căreia este cuprins între 0-

24 puncte. Astfel din numărul total de subiecţi abuzaţi sexual 50% (10 persoane) sunt instabili 

emoţional, 40% (8 persoane) stabili moderat şi 10% (2 persoane) stabili emoţional. Din numărul 

total de subiecţi abuzaţi fizic 40% (8 persoane) instabili emoţional, 35% (7 persoane) stabili 

moderat şi 25% (5 persoane) stabili emoţional. Din numărul total de subiecţi neabuzaţi 10% (2 

persoane) instabili emoţional, 85% (17 persoane) stabili moderat şi 5% (1 persoană) stabil 

emoţional. Rezultatele obţinute la scala de stabilitate-instabilitate emoţională denotă faptul că 

copiii abuzaţi sexual şi fizic sunt instabili emoţional, doar 2 persoane care nu au fost supuşi 

abuzului sau încadrat în limitele instabilităţii emoţionale. Comparând mediile obţinute pentru 

loturile 1,2 şi 3 la scalele de stabilitate emoţională se observă aproximativ aceeaşi pondere, numai 

lotului 1 îi revine o diferenţă semnificativă de stabilitate emoţională în comparaţie cu lotul 3, ceea 

ce denotă ideea căci copiii abuzaţi sexual manifestă stabilitate emoţională mai accentuată spre 

deosebire de cei neabuzaţi, dar concomitent obţin un pontaj destul de ridicat de 40% la nivelul de 
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instabilitate emoţională. Acest fapt ne îndeamnă să concluzionăm că copiii abuzaţi sexual pot 

manifesta atât un nivel ridicat de stabilitate cât şi instabilitate emoţională.  

Concluzii 

 Prin urmare rezultatele obţinute în cercetare ne aduc la ideea că abuzul are un impact 

puternic, declanşator în dezvoltarea comportamentelor agresive şi stabilităţii emoţionale a 

copilului.  

 Este cert faptul că abuzul asupra unui copil este comportamentul care afectează atât 

lumea interioară a copilului cât şi relaţia cu lumea exterioară, mediul în care creşte şi se dezvoltă. 

“E mai uşor să vindeci un os zdrobit decât un suflet zdrobit” (Dr. Inge Genefke). 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЭМПАТИЧЕСКИМИ СПОСОБНОСТЯМИ И 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ БРАКОМ 

THE INTERRELATION BETWEEN EMPATHETIC ABILIATIES AND MARRIAGE 

SATISFACTION 

Rezumat 

Conform lui Bowlby, în primul an de viață, un copil, prin experiențele timpurii cu persoanele 

de îngrijire, dezvoltă o reprezentare mintală a sinelui și a figurilor de atașament ce rămân destul de 

stabile în timp. Reprezentarea atașamentului de către copilul mic devine fundamentală dezvoltării 

personalității sale. Cercetarea de față a plecat de la premisa că există o transmitere de la părinți la copii 

în ceea ce privește empatia și stilurile de atașament și de asemenea că există diferențe de sex în ceea ce 

privește empatia. Cercetarea s-a desfășurat pe un lot de 90 de familii, respectiv 270 de subiecți, copii și 

ambii părinți ai acestora (90 de copii, 90 de mame și 90 de tați). Pentru a măsura stilurile de atașament 

am aplicat Chestionarul de atașament), iar pentru măsurarea empatiei Chestionarul de măsurare a 

empatiei emoționale (Mehrabian). Rezultatele obținute confirmă parțial ipotezele lansate. Astfel, 

empatia și stilurile de atașament ale copiilor corelează pozitiv cu empatia și stilurile de atașament ale 

mamelor și taților. Cât privește diferențele de sex în ceea ce privește empatia și autodezvăluirea, nu s-

au observat diferențe semnificative nici în cazul copiilor, nici în cazul părinților. 

Ключевые понятия: каналы эмпатии, межличностные отношения, супружеские 

отношения, удовлетворенность браком, эмпатия, эмпатические способности. 
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Abstract 

According to Bowlby, during the first year of life, a child through his early experiences with 

the caregivers, a child develops a mental representation of his Self and of the attachment figures that 

remain stable over time. The little child’s representation of attachment becomes the foundation of his 

personality. This research was based on the supposition that there is an intergenerational transmission 

from the parents to the children of empathy and attachment styles. Moreover, we anticipated the 

existence of gender differences in empathy. In our investigation 90 families (270 respondents), 

children and both their parents (90 children, 90 mothers, and 90 fathers) took part. Measuring the 

attachment styles, we used Attachment Questionnaire. In order to measure empathy, we used the 

Emotional Empathy Scale (Mehrabian). The results confirm, in part, our hypotheses. So, the children’s 

empathy and attachment styles are positively related with the empathy and the attachment styles of 

their parents. As for gender differences in empathy and self-disclosure, we didn’t find any of them, 

neither in the case of children, nor in the case of their parents. 

Key-words: mental representation of the self, attachment, empathy, attachment style. 

Мотивация выбора предмета исследования. Эмпатию можнo рассмaтривать как 

элемент социальной культуры человека и общества, в целом. На сегодняшний день процент 

разводов, вызванный неудовлетворённостью взаимоотношениями в браке, чрезвычайно 

высок. Супруги часто не понимают причин неудовлетворённости взаимоотношениями. В 

широком смысле, эмпатические способности могут быть, как причиной, так и следствием в 

супружеских отношениях, при этом, так же, трудно определить и оценить уровень апатии, 

который необходим для существования здоровых межличностных отношений в 

супружеской паре.  

При выборе предмета исследования мы исходили из того, что характер 

межличностных отношений и качество удовлетворенности браком, являются значимым 

аспектом в личном благополучии человека. От качества межличностных отношений 

зависит физическое и психическое здоровье людей. Нам было интересно изучить факторы, 

которые влияют на качество отношений и феномены, которые возникают при 

взаимодействии супругов. Зная тот факт, что эмпатические способности представляет 

собой ценный инструментарий, с помощью которого личность может предугадывать 

проявления индивидуальных особенностей партнера и оказывать на него определенное 

воздействие, мы посчитали уместным соединить эти две области научной 

заинтересованности: эмпатические способности, которые проявляются в брачных 

отношениях, и как следствие связанных со степенью удовлетворенности браком.  

Проблема практического исследования. Семейные пары, проживающие 

неудовлетворённость друг другом и браком, в целом, часто конфликтующие, находящиеся 

на грани развода не предполагают, что в каждом из них кроется как причина, так и 

возможность разрешить, данную ситуацию. Среди личностных свойств, определяющих 

качество и степень удовлетворенности межличностными отношениями, апатии отводиться 

ведущая роль. Хотя исследования в психологии и подтверждают тот факт, что у женщин 

более выражены эмпатические способности по сравнению с мужчинами, все же их уровень 

удовлетворенности браком и супружескими отношениями остается ниже, чем у мужчин. 

Данное противоречие и обусловило проблему практического исследования.  

Объект практического исследования: удовлетворенность брачными отношениями.  

Предмет практического исследования: взаимосвязь между эмпатическими 

способностями личности и степенью удовлетворенности брачными отношениями.  

Основная цель прикладного исследования: определение взаимосвязи между 

эмпатическими способностями личности и степенью удовлетворенности брачными 

отношениями. 
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В соответствии с целью и предметом исследования были поставлены следующие 

задачи: 
1. Исследовать научно-теоретические аспекты исследуемой проблемы: эмпатия, как 

индивидуальная способность человека; удовлетворенность браком, как состояние, 

указывающее на жизнеспособность личности и семьи, в целом.  

2. Подобрать методологический инструментарий для измерения эмпатических 

способностей личности и исследования степени удовлетворенности браком.  

3. Определить взаимосвязь между эмпатическими способностями личности и 

степенью удовлетворенности брачными отношениями, проанализировать и 

проинтерпретировать полученные данные. 

4. Сформулировать выводы и рекомендации по исследуемой проблеме. 

Гипотезы практического исследования: 

Теоретическая гипотеза: Между эмпатическими способностями и 

удовлетворенностью браком существует взаимосвязь. 

Практические гипотезы:  
Гипотеза 1. Чем выше уровень эмпатических способностей, тем выше уровень 

удовлетворенности браком. 

Гипотеза 2. Структура компонентов апатии у лиц, с высоким показателем 

удовлетворенности браком, будет отличаться от структуры компонентов апатии у лиц, с 

более низким показателем удовлетворенности браком.  

Гипотеза 3. Чем выше уровень удовлетворенности отношениями в браке, тем 

позитивнее восприятие супружеских отношений.  

Методы, процедуры и техники исследования.  

Практические методы:  

 Тест - опросник «Удовлетворенность браком», В.В.Столин; Т.Л.Романова; Г.П. 

Бутенко; 

 Методика диагностики уровня эмпатических способностей, В. В. Бойко; 

 Методика «Шкала дифференциальной оценки отношений», А. Н. Волкова. 

 Анкета «Причины неудовлетворенности отношениями» С. В. Духновского. 

Этапы практического исследования. Исследовательская работа была проведена в 

несколько этапов, с августа, 2015 г. по март, 2016 г. 

Экспериментальная выборка. Всего в исследовании приняли участие 60 

субъектов, которые были выбраны произвольно. Субъекты обследовались по всему блоку 

методик. В результате субъектами исследования стали 30 супружеских пар (30 мужчин и 

30 женщин).  

Возраст испытуемых варьирует в пределах от 21 до 64 года, общий средний возраст 

субъектов исследования составил 40,7%; средний возраст мужчин составил 39.1%; средний 

возраст женщин составил 37.7%; продолжительность супружеской жизни варьирует от 2 до 

40 лет. Субъекты исследования имеют различный уровень образования и различный 

уровень трудовой занятости.  

Данное исследование представляет ценность, поскольку позволяет оценить роль 

апатии в межличностных отношениях, в частности в брачных отношениях, и выявить те 

компоненты апатии, которые способствуют их гармонизации и росту удовлетворенности 

брачными отношениями. 

Данные полученные в результате применения методики по определению уровня 

удовлетворенности браком позволили прийти к выводу, что в целом супруги проявляют 

удовлетворенность своими супружескими отношениями. Средний показатель по всей 

выборке исследования выше среднего уровня (38.55 балла при среднем значении), что 

характеризует данные семьи как вполне благополучные.  
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Касательно уровня апатии субъектов исследования, то судя по среднему значению 

показателя апатии (21.22 балла), можно заключить что в целом субъекты характеризуются 

невысокой способностью к проявлению апатии в отношениях.  

Анализ данных по структурным компонентам апатии указывают на большую 

выраженность эмоционального и рационального каналов апатии. Это предполагает 

большую выраженность у субъектов исследования таких качеств, как проявление 

спонтанного интереса к другому, непредвзятость по отношению к партнеру, легкость 

вхождения в эмоциональное состояние другого, что позволяет сопереживать, 

соучаствовать и понимать его внутренний мир, прогнозировать поведение и эффективно 

воздействовать. Наименьшую выраженность имеет проникающий канал апатии, 

означающий, что такие качества как способность создавать атмосферу открытости, 

доверительности, задушевности, способствующие словесно-эмоциональному обмену 

недостаточно развиты.  

Для большей наглядности представим полученные значения в виде диаграммы 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структурные компоненты апатии 

 Для проверки первой рабочей гипотезы, которая утверждает: «чем выше уровень 

эмпатических способностей, тем выше уровень удовлетворенности браком», выборка была 

разделена на две группы по показателю уровня удовлетворенности браком. В первую 

группу вошли субъекты с более низким уровнем удовлетворенности браком 

(рассматривающие свои отношения как скорее благополучные, не вполне уверенные) и во 

вторую - субъекты с высоким уровнем удовлетворенности браком (рассматривающие свои 

отношения как благополучные и абсолютно благополучные).  

 
Рисунок 2. Соотношение показателей удовлетворенности браком и апатии в 

разрезе исследуемых групп 

Далее, мы сравнили показатели эмпатических способностей по двум группам 
испытуемых. Сравнение средних значений позволило выявить, что в группе субъектов с 

более низким уровнем удовлетворенности браком, общий показатель апатии ниже, чем в 

группе с высоким уровнем удовлетворенности браком.  
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Полученные значения по условным группам субъектов исследования представлены 

в графической форме для больней наглядности (рисунок 2). 

Приведенные данные позволяют утверждать, что первая рабочая гипотеза 

подтвердилась. 

Однако, мы считаем важным исследовать отличие структурных компонентов 

апатии по двум условным группам испытуемых, поскольку это позволит глубже понять те 

аспекты апатии, которые способствуют удовлетворенности брачными отношениями в 

большей степени, а также подтвердить или опровергнуть вторую выдвинутую нами 

гипотезу. 

Сравнив средние значения каналов апатии по группам субъектов, мы видим, что 

все значения в группе с меньшей удовлетворенностью браком ниже, кроме значения по 

эмоциональному каналу апатии. В этом контексте следует отметить, что все значения 

находятся в пределах среднего уровня (средний уровень равен 3 баллам). Из этого следует, 

что такие качества как эмоциональное восприятие партнера и ситуации, эмоциональный 

отклик и сопереживание, будучи гипертрофированными, могут формировать 

эмоциональную зависимость от других людей, болезненную ранимость, что затрудняет 

эффективное взаимодействие и коммуникацию людей, а также может приводить к 

различным психосоматическим заболеваниям. Таким образом, мы предполагаем, что 

взаимосвязь между уровнем удовлетворенности браком и уровнем апатии зависит скорее 

от структуры составляющих элементов, а не от суммарного их показателя.  

 
Рисунок 3. Структурные компоненты апатии в разрезе групп 

Это дает основания утверждать, что наша вторая гипотеза в целом 

подтверждается, но с необходимыми уточняющими комментариями.  

Представляем полученные средние значения показателей по каналам апатии в виде 

диаграммы (рисунок 3).  

 
Рисунок 4. Оценка отношений в разрезе групп испытуемых 

В дальнейшем ходе исследования, были сопоставлены средние значения оценки 

отношений по двум группам. Согласно полученным данным следует, что субъекты с 

большей удовлетворенностью браком, (группа 2) в оценке своих брачных отношений, 
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менее позитивны в сравнении с группой 1, т.е. отношения им видятся как, недостаточно 

теплые, менее дружественные, отчужденные, скорее напряженные, чем расслабляющие, в 

которых партнер им видится равнодушным к их проблемам, безответственным и пр. Также 

их оценки носят экстремальный, эмоционально насыщенный характер, т.е. оцениваются 

категориями «сильная неудовлетворенность» и «очень сильная неудовлетворенность».  

Полученные средние значения по методике оценки отношений в сопоставлении с 

уровнем удовлетворенности браком приведены в виде диаграммы (рисунок 4).  

Полученные данные противоречат выдвинутой нами гипотезе, согласно которой 

«чем выше уровень удовлетворенности отношениями в браке, тем позитивнее восприятие 

супружеских отношений», но прежде чем опровергать ее истинность, мы сочли 

необходимым проверить ее дополнительно, сопоставив значения этих показателей у 

мужчин и женщин. В своем суждении мы опирались на результаты исследований, 

проведенных (Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М.). 

Поскольку значительное количество исследований, существующих в 

психологической литературе подтверждают, что, как правило, женщины менее 

удовлетворены своими брачными отношениями по сравнению с мужчинами, но, 

одновременно утверждают, что эмпатические способности женщин более развиты. В связи 

с этим, мы посчитали уместным исследовать экспериментальные данные по половому 

признаку. Для этого мы сравнили все экспериментальные переменные (средние значения 

показателей) женщин и мужчин.  

Как и следовало ожидать, у мужчин уровень удовлетворенности браком выше, 

однако уровень их эмпатических способностей (как суммарный показатель структурных 

компонентов) ниже. Это, однако, противоречит нашей первой гипотезе: чем выше уровень 

эмпатических способностей, тем выше уровень удовлетворенности браком. 

Показатели отражены ниже в виде диаграммы (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Исследуемые переменные по половому признаку 

Рассмотрим более подробно показатель удовлетворенности браком у мужчин и 

женщин в зависимости от степени его выраженности. 

 
Рисунок 6. Процентное соотношение мужчин и женщин 
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Согласно полученным результатам по методике «Диагностика уровня эмпатических 

способностей», большинство исследуемых мужчин (53,3%) и женщин (63,3%) имеют 

средний уровень апатии, на 10% больше женщин чем мужчин. 

Такая же тенденция, с преобладанием мужчин над женщинами, сохраняется 

касательно более низких значений уровня апатии. Так, с заниженным уровнем апатии - 

33,3% женщин, тогда как мужчин – 36,6%; а очень низкий уровень апатии обнаружен 

только у одной из исследуемых женщин (3,3%), тогда как у мужчин этот уровень 

наблюдается у троих – 10%. Приведенные данные представлены в виде диаграммы 

(рисунок 6).  

Также, мы обратили внимание на наличие различий средних значений 

полученными мужчинами и женщинами по разным компонентам апатии: 1) рациональный 

канал апатии,  

2) эмоциональный канал апатии, 3) интуитивный канал апатии, 4) установки, 

способствующие или препятствующие апатии, 5) проникающая способность в апатии,  

6) идентификация в апатии.  

Эти данные подтверждают нашу вторую гипотезу - структура компонентов 

апатии у лиц, с высоким показателем удовлетворенности браком, будет отличаться от 

структуры компонентов апатии у лиц, с более низким показателем удовлетворенности 

браком.  

Как представлено в рисунке 7 лишь по двум каналам апатии (рациональный канал, 

идентификация в апатии) у мужчин более высокие средние показатели, а это значит, что у 

них более развита направленность внимания, восприятия и мышления на сущность другого 

человека, на его состояние, проблемы, поведение, а также можем говорить о более 

выраженной способности ставить себя на место другого и на этой основе сопереживать 

другому.  

 
Рисунок 7. Средние значения структурных компонентов апатии 

 у мужчин и женщин 
У исследуемых женщин, по сравнению с мужчинами, более высокие средние 

показатели по двум каналам апатии: эмоциональному и интуитивному. Это значит, что 

женщины, проявляют более выраженную способность входить в одну эмоциональную 

«волну» с окружающими - сопереживать, соучаствовать, а также понимать внутренний 

мир, прогнозировать поведение и эффективно воздействовать на другого человека в 

условиях нехватки объективной информации о нем, опираясь на опыт, хранящийся в 

подсознании. 

Также, у исследуемых обнаружены сходства и несущественные отличия по двум 

каналам апатии: установкам, способствующий или препятствующий апатии (средние 

значения у мужчин и женщин - 3,73) и проникающей способности в апатии (у мужчин – 

1,97, а у женщин – 2,37). В целом, это означает, что и у мужчин, и у женщин присутствуют 

установки, препятствующие апатии другого человека (избегают личных контактов, считая 
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неуместным проявлять любопытство к другой личности). Помимо этого, у обеих 

сравниваемых групп низкие средние значения проникающей способности в апатии, что 

говорит о не особо развитой способности создавать атмосферу открытости, 

доверительности, задушевности. 

Согласно результатам теста – опросника «Удовлетворенность браком», не были 

получены данные говорящие о неудовлетворении в брачных отношениях. Большинство 

исследуемых субъектов (53,3%) абсолютно удовлетворены своими отношениями в браке, 

35% считают свои брачные отношения благополучными и только 11,66% не достаточно 

уверены, но скорее склоны считать, что отношения скорее благополучны. Приведенные 

данные представлены в виде диаграммы (рисунок 8).  

 
Рисунок 8. Процентное соотношение мужчин и женщин с различным уровнем 

удовлетворенности браком  

Однако, следует отметить, что есть существенные различия между уровнем 

удовлетворенности браком у мужчин и женщин. Меньше женщин склоны оценивать свой 

брак «абсолютно благополучным»: всего 36,6% женщин утверждают это по сравнению с 

70% исследуемых мужчин.  

 
Рисунок 9. Степень выраженности исследуемых переменных 

в группе мужчин и женщин 
Для уточнения гипотезы 3: «чем выше уровень удовлетворенности отношениями в 

браке, тем позитивнее восприятие супружеских отношений», мы проанализировали 

полученные результаты по методике «Шкала дифференциальной оценки отношений», 

сравнив их по группам мужчин и женщин. 

Согласно полученным данным, у мужчин уровень удовлетворенности браком выше, 

однако свои брачные отношения, они оценивают негативнее, по сравнению с женщинами.  

Таким образом, наша третья гипотеза – «чем выше уровень удовлетворенности 

отношениями в браке, тем позитивнее восприятие супружеских отношений» - не 

подтверждается.  

Это демонстрирует необходимость дальнейших исследований по данной теме с 

преобладанием качественного анализа над количественным. Также считаем 

целесообразным проводить в дальнейшем исследования по теме брачных отношений во 
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взаимосвязи с личностными свойствами (особенно эмоциональными) в разрезе групп, 

сформированных по половому признаку, т.е. отдельно исследуя мужчин и женщин.  

Выводы по результатам исследования 

На основе проделанной работы мы можем сформулировать следующие выводы: 

 лица с более низким уровнем удовлетворенности браком демонстрируют менее 

развитую способность эмпатизировать;  

 у лиц с меньшей удовлетворенностью браком более развит эмоциональный канал 

апатии. Т.е. у них более выражены такие качества как эмоциональное восприятие 

партнера и ситуации, эмоциональный отклик и сопереживание, однако эти качества 

будучи гипертрофированными, могут формировать эмоциональную зависимость от 

других людей, болезненную ранимость, что затрудняет эффективное взаимодействие и 

коммуникацию людей, а также может приводить к различным психосоматическим 

заболеваниям;  

 взаимосвязь между уровнем удовлетворенности браком и уровнем апатии зависит 

скорее от структуры составляющих элементов, а не от суммарного их показателя; 

 лица с большей удовлетворенностью браком менее позитивны в оценке своих брачных 

отношений. Отношения им видятся как недостаточно теплые, менее дружественные, 

скорее напряженные, чем расслабляющие, отчужденные, в которых партнер им видится 

равнодушным к их проблемам, безответственным и пр. Также их оценки носят более 

экстремальный, эмоционально насыщенный характер, т.е. оцениваются категориями 

«сильная неудовлетворенность» и «очень сильная неудовлетворенность»;  

 у мужчин уровень удовлетворенности браком выше, однако уровень их эмпатических 

способностей (как суммарный показатель структурных компонентов) ниже. Также 

мужчины при большей удовлетворенности браком склонны оценивать свои отношения 

менее позитивно по сравнению с женщинами; 

 дальнейшие исследования по теме брачных отношений следует проводить с большей 

долей качественного анализа по сравнению с количественным. Также, целесообразно 

проводить в дальнейшем исследования по теме брачных отношений во взаимосвязи с 

личностными свойствами (особенно эмоциональными) в разрезе групп, 

сформированных по половому признаку, т.е. отдельно исследуя мужчин и женщин;  

 у мужчин более высокие средние показатели по двум каналам апатии (рациональный 

канал, идентификация в апатии), что указывает на то, что у них более развита направ-

ленность внимания, восприятия и мышления на сущность другого человека, на его 

состояние, проблемы, поведение, а также можем говорить о более выраженной 

способности ставить себя на место другого и на этой основе сопереживать другому; 

 у женщин более высокие средние показатели по двум каналам апатии: эмоциональному 

и интуитивному. Данные женщины, проявляют более выраженную способность входить 

в одну эмоциональную «волну» с окружающими - сопереживать, соучаствовать, а также 

понимать внутренний мир, прогнозировать поведение и эффективно воздействовать на 

другого человека в условиях нехватки объективной информации о нем, опираясь на 

опыт, хранящийся в подсознании; 

 как у мужчин, так и у женщин присутствуют установки, препятствующие апатии 

другого человека - избегание личных контактов, на основе убеждения, что неуместно 

проявлять любопытство к другой личности; 

 как у исследованных мужчин, так и у женщин достаточно низкий уровень проникающей 

способности в апатии, что говорит о не особо развитой способности создавать 

атмосферу открытости, доверительности, задушевности. 
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Petrea Galina 

STIGMA – STEREOTIPUL ȘI HARTA BIASULUI 

STIGMA - THE STEREOTIPE AND THE BIAS MAP 

Rezumat 

Condițiile stigmatizante pertinente pentru unele grupuri sociale prezintă un obiect de studiu 

predilect pentru psihologia socială și o urgență de intervenție pentru reducerea comportamentului 

discriminant care infirmizează. Modelul Conținutului Stereotip definește axa percepțiilor funcțiilor 

outgrupului și emoțiile care le elucidează. Harta biasului în baza MCS dezvăluie o predictibilitate a 

tendințelor comportamentale: active-pasive, facilitare-daună, asociate emoțiilor relevante în raport cu 

un outgrup stereotipizat. Harta Biasului devine un instrument de analiză puternic cu care se poate 

înarma psihologul social experimental pentru a releva respectivele tendințe și a le reduce efectul dacă 

nu a le exclude definitiv din funcționarea structurilor sociale. 

Cuvinte-cheie: Condiție stigmatizantă, bias implicit, harta biasului, Modelul Conținutului 

Stereotip, tendințe discriminatorii  

Abstract 

Stigmatizing conditions relevant for certain social groups provide a privileged object of study 

for social psychology but also an emergency for intervention so as to reduce the discriminatory 

behavior which is invalidating. The Stereotype Content Model defines the perceptions axis for the 

outgroup functions and the elicited emotions. The Bias Map, based on SCM reveals predictability for 

tendencies of behavior: active-passive, facilitative-harmful, associated with emotions which are 

relevant in relation to the stereotyped outgroup. The Bias Map has become a powerful analysis tool 

which an experimental social psychologist can adopt in order to elucidate the respective tendencies and 

reduce their effect if not to definitely exclude them from the functioning of the social structures. 

Key-words: Stigmatizing conditions, default bias, map of bias, Stereotyp Content Model, 

discriminatory tendencies. 

Obiectivul pentru lucrarea prezentă este de a stabili un raport între conceptele de stigmă – 

bias - stereotip în cadrul mentalității colective cu focusul pe biasul implicit. 

Jennifer Crocker vorbește despre niște condiții stigmatizante (în Blackwell Encyclopedia 

of Social Psychology), care conduc la respingerea unor indivizi pentru că ei au un atribut care le 

compromite umanitatea lor. Autoarea articolului face referință la termenul lui Goffman precum că 
cei stigmatizați au o ”identitate degradată”. Condițiile specifice care produc reacțiile negative din 

partea altora pot să se schimbe cu timpul pe măsură ce cunoștințe, gusturi, și acceptarea publică a 

condiției deviante se schimbă. Astfel, concluzia este că stigma rezidă nu din condiția 

http://www.blackwellreference.com/public/tocnode?id=g9780631202899_chunk_g978063120289921_ss1-54
http://www.blackwellreference.com/public/tocnode?id=g9780631202899_chunk_g978063120289921_ss1-54
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stigmatizantă dar din reacția altora la acea condiție. Se face referință la lucrarea fundamentală pe 

această problemă a lui Erving Goffman ”Stigma” (1963), care a identificat trei tipuri majore de 

condiții stigmatizante în raport cu ”normalii”:  

 ”stigma tribală” – membru al unui grup dezavantajat sau disprețuit rasial, etnic, 

sau grup religios, clasă socială; 

 ”abominare a corpului” inclusiv handicap fizic, condiții desfigurante; 

 ”cusur / defect ale caracterului individului” [8, p. 7].  

 În calitate de exemplu la caz voi face referire la raportul ”Poverty and Mental Health” 

întocmit de Fondația Sănătății Mentale pentru a informa strategia anti-sărăcie întreprinsă de 

Fondația Joseph Rowntree, publicat în august 2016. Autorii raportului stabilesc o corelație 

pozitivă între sărăcie și sănătate mentală șubredă pentru oamenii din grup în condiția 

stigmatizantă statut SE dezavantajat. Populațiile care trăiesc în circumstanțe socio-economice mai 

sărace sunt expuse unui risc sporit de sănătate mentală șubredă, depresie cât și o bunăstare mai 

redusă. “Determinanții sociali ai sănătății mentale nu sunt limitați doar de atributele personale 

(emoții, gânduri, comportamente și interacțiuni cu alții) dar mai include și factori sociali, culturali, 

economici, politici și de mediu așa ca standardele de trai, condițiile de lucru, protecția socială și 

comunitară” [5, p. 4]. 

 Schimbările legate de evenimente de viață complicate ar putea să consolideze 

inegalitățile socio-economice, concentrând oamenii cu sănătate șubredă în zone dezavantajate. Un 

cerc vicios care este foarte familiar în realitatea noastră și greu de rupt. 

 În acest context raportul dat oferă un șir de recomandări printre care câteva privitor la 

eradicarea stigmei și discriminării care afectează oamenii ce suferă de sărăcie și oamenii cu 

probleme mentale. Stigma poate fi internalizată care are niște efecte corozive ca reducerea la 

tăcere a oamenilor, împiedicându-i să caute și să primească sprijin; diminuând stima de sine și 

încrederea, limitând orizontul așteptării lor în ce privește sănătatea, educația, angajarea în câmpul 

muncii și relații. Contactul social este fundamental pentru îmbunătățirea atitudinilor, 

comportamentelor în raport cu grupuri stigmatizate și a fost crucial pentru construirea sprijinului 

public și politic pentru a prioritiza politicile pentru sănătate mentală și servicii. 

 Un argument solid pentru faptul că sănătatea mentală este o urgență globală este un lucru 

evidențiat de două cursuri pe care le-am studiat online: ”Mental Health: A Global Priority”, oferit 

de Universitatea din Edinbourgh din MB, cât și ”Major Depression in the Population: A Public 

Health Approach” oferta educațională a Universității Johns Hopkins din SUA. Această misiune 

solicită măsuri de intervenție imediate, dovezi aduse de Vikram Patel et all care susține că Studiul 

Povarei Globale a Bolilor a demonstrat că tulburările mentale sunt responsabile de 7,4% din 

povara globală a condițiilor de sănătate în termeni de Ani de Viață Ajustați la Dizabilitate 

(AVAD) (Disability-Adjusted Life-Years DALY), mai mult dec\t bolile cardiovasculare și cancer 

[9, p. 1]. AVAD – un indicator care măsoară și ne oferă un evaluator pentru pierderea în sens de 

șanse la autorealizare pe plan profesional, personal, economic, pe care o suferă persoanele care 

trăiesc cu tulburări mentale neadresate. Într-o diagramă [9, p. 2]., citată de autorii sus-menționați, 

depresia este prezentată ca având o proporție de 40% din DALY global, cea mai înaltă dintre toate 

celelalte tulburări și boli mentale; tulburările de anxietate – 14,6%, tulburarea bipolară – 7%; 

dintre tulburările legate de abuzul de substanțe - tulburarea de consum de drog este cel mai mare 

hoț-criminal de ani-viață – 10,9%, urmată strâns de tulburarea de abuz de alcool – 9,9% toate 

acestea în contrast cu schizofrenia – 7,4%. 

 Autorii evidențiază că aceste cifre subestimează adevărata povară deoarece nu include 

efectele tulburărilor mentale asupra altor condiții de sănătate de prioritate înaltă, spre exemplu, 

efectul depresiei maternale, post-partum asupra subnutriției pruncului în mediu cu venituri reduse. 

 Abuzul dreptului omului și stigmatizare sunt niște tratamente la care se supun și le suferă 

persoanele cu tulburări mentale care se situează în categoria a II conform clasificării condițiilor 

stigmatizante a lui Goffman. 

https://www.coursera.org/maestro/api/certificate/get_certificate?course_id=973860
https://www.coursera.org/maestro/api/certificate/get_certificate?course_id=975813
https://www.coursera.org/maestro/api/certificate/get_certificate?course_id=975813
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 Asistența colaborativă încorporează un rol activ pentru pacienți și familiile lor și trebuie 

să integreze îngrijirea sănătății mentale cu intervenții sociale și economice. Tehnologia poate, spre 

exemplu, să joace un rol cheie în acest proces, sporind accesul la asistență specializată prin 

intermediul telemedicinii, intensificarea aderenței și trasării cu utilizarea telefonului mobil și 

crearea oportunităților de auto-îngrijire prin intermediul tratamentului livrat prin internet. 

Concluzia acestor autori este că abordarea inovativă a livrării asistenței bazate pe dovezi poate 

reduce dezabilitatea și suferința, îmbunătăți sănătatea, bunăstarea și productivitatea oamenilor cu 

tulburări mentale, dar de asemenea pot reduce efectele economice adverse a acestor probleme 

asupra indivizilor, familiilor lor și societății.  

 Biasul implicit în judecată sau comportament care rezultă din procese cognitive subtile (atitudini 

implicite, stereotipuri implicite) adesea operează sub nivelul conștientizării și fără control 

intențional, fiind automat. Acestea sunt niște convingeri simple și asociații pe care cineva le 

stabilește între un obiect și evaluarea sa, care sunt automat activate de simpla prezență a 

obiectului atitudinal.  

Sursele biasului implicit sunt următoarele.  

Istoria dezvoltării: consecvent cu teoria învățării sociale, copiii pot avea biasuri corelate 

pozitiv cu a părințiilor. 

 Experiența afectivă: biasul implicit poate să se dezvolte dintr-o istorie personală care 

conectează grupuri rasiale cu teamă sau afect negativ. Inducând oamenii să simtă manie sau 

dispreț poate crea biasul implicit față de grupuri externe nou întâlnite. 

Cultura: oamenii împărtășesc o înțelegere comună a stereotipurilor care sunt universale, 

aceste cunoștințe pot să încurajeze biasul implicit chiar dacă nu susține stereotipul cultural. 

Măsurările biasului implicit. 

 Cercetători utilizează un șir de metode științifice în măsurarea biasului implicit.  

 Procedura de preexpunere (priming) secvențială este bazată pe dovezi din domeniul 

psihologiei cognitive demonstrând că atunci când două fenomene sunt legate în memorie, 

prezentarea unuia din acele evenimente facilitează recunoașterea celuilalt. În contextual biasului 

rasial oamenii cu bias rasial implicit în raport cu persoanele de culoare vor răspunde mai repede și 

ușor la concepte asociate cu stereotipizarea negativă a negrilor (Affect Misattribution Procedure). 

 Procedura concurenței la răspuns (studiul efectelor care interferează). Când o țintă are 

multiple diferite sensuri (cuvântul ”roșu” scris în albastru. Aceste semnificații diferite pot implica 

răspunsuri concurente ceea ce încetinește performanța totală a respondentului. (Efectul Stroop). 

Aceste măsuri implicite, numite proceduri de concurență la răspuns profită de valoarea 

informațională a efectelor care interferează, prezentând două sarcini de categorizare concurente 

într-o singură procedură și măsurând latențele de răspuns. Spre deosebire de procedurile de 

preexpunere secvențială în care un interval de timp mai scurt la răspuns denotă bias; un interval 

mai lung de răspuns denotă bias implicit când procedura concurenței la răspuns este aplicată. IAT 

– Testul de Asociere Implicită Word Fragment Completion Task WFCT - măsoară accesibilitatea 

memoriei la completarea literelor care lipsesc (numărul de cuvinte legate de stereotipuri 

completate denotă o măsură implicită a prejudiciului rasial). 

Stereotypic Explanatory Bias măsoară biasul implicit în stilurile de atribuție. Tendința de 

a atribui comportament consistent cu stereotipul al minorităților factorilor specifici pentru individ 

(atribuții de trăsături de caracter sau dispozițional ca muncitor sau talent) dar comportament 

inconsistent cu stereotipul – factorilor extrinseci situaționali (timpul, noroc).  

Biasul Intergrupului Lingvistic (LIB - Linguistic Intergroup Bias), tendința de a descrie 

comportament stereotipic utilizând limbaj abstract (atribuind comportamentul unei caracteristici 

globale), dar comportament non-stereotipic – utilizând limbaj concret, descriind comportamentul 

drept un anumit eveniment. Examinând alegerea limbajului sau acordului de către respondenți cu 

anumite rezumate a unui eveniment comportamental, cercetătorii au utilizat aceste tendințe drept 

indicatori a biasului implicit [2, 10].  

http://www.mhinnovation.net/innovations/moodgym
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Biasul implicit poate avea un impact asupra judecăților profesionale și acțiunilor din 

lumea reală care pot avea niște repercusiuni legale. 

Exemplul din domeniul activității polițienești – decizia de a împușca. 

 Ofițerii de poliție se confruntă cu decizii de presiune înaltă cu risc înalt pe linia de foc. Și 

un raport demonstrează că aceste decizii nu sunt imune la efectul biasului implicit. Participanți de 

la universitate la studiu au jucat un joc pe calculator în care ei trebuiau să împuște niște personaje 

periculos înarmate pe cât de rapid posibil apăsând un buton ”împușcă” sau butonul ”nu împușca” 

pentru personaje neînarmate. Unele personaje țineau în mână o armă revolver sau pistol, alte 

personaje țineau în mână niște obiecte inofensive așa ca portmoneu sau telefon mobil; jumătate 

din personaje erau de rasă alba și jumătate de rasă Negri. Subiecții prea rapid alegeau să împuște 

personajele negri înarmați decât personajele albe înarmate, ei au comis mai multe erori de ”alarmă 

falsă” alegând să împuște personaje de culoare neînarmați mai mult decât personaje de rasă albă 

neînarmați. Instructajul și practica ar putea să diminueze astfel de bias. Acest studiu a fost inspirat 

de cazul omorului unui negru din Guinea în 1999 în New York de către ofițeri de poliție prin 41 

de rafale în timp ce acesta a încercat să scoată un portmoneu; precum și de multe alte cazuri mai 

recente, răsunătoare, când se pare că polițiștii sunt influențați de biasul implicit negativ când se 

confruntă cu reprezentanți ai grupului persoanelor de culoare stereotipizați drept ostili, violenți, 

periculoși, în moment ce iau decizia de a deschide focul asupra persoanelor nevinovate, inocente 

[2, 16]. 

Decizii manageriale de angajare. 

 La examinarea unui număr de candidați pentru un job, managerii trebuie să examineze 

sute dacă nu mii de rezumate ale aplicanților calificați. Studiile demonstrează că interviev-ul și 

deciziile de selectare reflectă bias împotriva minorităților. Într-un astfel de studiu managerii de 

angajare erau de trei ori mai puțin probabil să cheme candidați la job Arabi înalt calificați, în 

contrast cu candidații din majoritatea rasială. În cazul grupului rasial Arabi, care sunt 

reprezentanții religiei islamiste, musulmani, explicația ar fi că este o categorie înalt marginalizată, 

percepută drept suspectă, periculoasă, ostilă de către Americani; o reacție la atacurile teroriste din 

11 septembrie 2001 (segregare pasivă). 

 Grupul de autori Susan Fiske et all. au efectuat un studiu - Modelul Conținutului 

Stereotip (Stereotype Content Model) în 2002, care este universal citat de toți cercetătorii din 

domeniul psihologiei sociale, care se preocupă de subiectul dat, fiind replicat și îmbogățit cu 

informație în mod constant. Aceasta este o cercetare fundamentală, care este urmată în 2007 de un 

studiu de egală valoare și consecință pentru știință - Harta Biasului elaborat în aceeași 

componență. Astfel Modelul Conținutului Stereotip postulează că conform stereotipurilor 

funcțiilor intergrupului / outgrupului, se percep: 

Două dimensiuni primare competența și căldură, care formează patru clustere distincte: 

- LC - HW (competență joasă - căldură înaltă) (vârstnici, retardați, p. cu dizabilități) 

- LC - LW (competență joasă - căldură joasă) (săraci, recipienți de indemnizații) 

- HC - HW (competență înaltă – căldură înaltă) (casnice, creștinii, clasa mijlocie) 

- HC - LW (competență înaltă – căldură joasă) (bogații, evreii, albi) 

 Aceste clustere elucidează emoții distincte (milă, invidie, admirație, dispreț) care 

diferențiază cele patru combinații de competență, statut, concurență și căldură [6, p. 8].   

 Nouă eșantioane variate au fost supuse evaluării: out-grupul de gen, etnicitate, rasă, clasă, vârstă 

și dizabilitate. 

 În lucrarea din 2007, același grup de autori dezvoltă de la Modelul Conținutului Stereotip 

Harta Biasului. Aici autorii definesc biasul drept având patru componente: cognitivă (stereotip), 

afectivă (prejudicii emoționale), comportamentale (discriminare). Autorii prezic patru clase de 

tendințe comportamentale discriminatorii pe dimensiunea (activ-pasiv și facilitativ-dăunător). 

 Cea mai importantă predicție, ipoteză care încă este testată, se bazează pe principiul: 

conținutul stereotipurilor (cognițiile), emoțiile (afectul) și tendințele discriminatorii 
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(comportamentul) se vor coordona într-un mod sistematic, funcțional și previzibil [7, p. 2]. 

Comportamentele se descriu drept active: directe, explicite, deschise, confruntaționale, intense și 

cu risc înalt, în contrast cu comportament pasiv care este indirect, sub acoperire, evitant. Un 

exemplu de comportament activ discriminatoriu în raport cu un outgrup stereotipizat ar fi 

segregare pasivă, neangajarea la serviciu, refuzul indemnizațiilor, refuzul oferirii de servicii. Pe 

partea pozitivă comportamentul pasiv reprezintă o apropiere fără de angajamente, patronează 

afacerea în proprietatea unui outgrup care displace, sau îi tolerează dar nu sprijină prezența 

outgrupului. Dauna activă include o intenție de lezare a intereselor outgrupului: hărțuire verbală, 

necăjire, crime legate de ură. Facilitarea activă include la nivel instituțional comportamente ca 

includere în programe de asistență, acordarea de oferte caritabile, cod de impozitare progresiv, și 

politici antidiscriminatorii. O analiză paralelă al Modelului Conținutului Stereotip arată că 

grupurile cu statut înalt (care au resursele sau puterea de a realiza scopuri) sunt stereotipizate 

drept competente, în timp ce grupurile cu statut jos sunt stereotipizate drept fiind cu deficit de 

competență. S-au stabilit scalele tendințelor behaviorale: 

 facilitare activă: asistă, ajută, protejează 

 daună activă: atacă, luptă, hărțuiește 

 facilitare pasivă: asociază, cooperează, unește 

 daună pasivă: exclude, ignoră, neglijează [7, p. 5]. 

 În context profesional – o companie cu statut înalt, participanții exprimau tendință de 

daună pasivă – neangajare, refuz de instruire în raport cu o mama (casnică), în schimb în context 

în care sunt prioritare competențele de mama – căldura, la o funcție în instituție educațională 

elementară, mama poate fi preferată. 

 Cel mai important lucru accentuat de autori este că harta biasului nu se referă la 

stereotipurile personale ci la cele culturale care implică cunoștințe împărtășite, chiar și atunci când 

persoanele s-ar putea nici să nu conștientizeze că le posedă. Subiectul prezintă un interes de studiu 

ca atare drept o replicare la realitățile locale cu formulare de recomandări, politici; cât și o sursă 

valoroasă de informare în cadrul altor preocupări din cercetarea mentalităților în cadrul 

psihologiei sociale.  
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Pocora Marinela 

TULBURARI DE DEZVOLTARE SOCIOAFECTIVA ALE COPILULUI 

INSTITUTIONALIZAT 

SOCIO-AFECTIVE DEVELOPMENT DISORDERS OF THE INSTITUTIONAL CHILD 

Rezumat 

Cele mai concertante fenomene psihologice aferente instituționalizării copilului sunt 

defăimarea vieții afective și dezvoltarea personalității socio-afective. Cauza principală este 

reprezentată, fără îndoială, de imperfecțiunile mediului socio-uman din instituții, de relațiile 

interpersonale precare dintre lucrător - copil sau copil - copil. Aceasta se referă la factorii umani și la 

factorii organizaționali. În acest articol încercăm să explorăm «arheologia» psihologiei copilului 

instituționalizat, să descoperim efectele negative în structurarea și funcționarea psihică generate de 

actele de maltratare socio-afectivă, cu accent pe trăsăturile formării sufletești și pe dezvoltarea unor 

malformații psihologice reactive, care pot avea consecințe dramatice asupra întregului proces de 

formare a personalității și asupra formării capacității socio-adaptive a copilului în așteptarea creșterii și 

detașării de sistemul de asistență socială. Vom identifica unele cauze instituționale și strategice ale 

fenomenului maltratării socio-afective și vom oferi câteva recomandări modeste. 

Cuvinte-cheie: adolescență, anxietate, autoapreciere, încredere în sine, motivație de 

realizare, motivație pentru cunoaștere, motivație școlară, stări psiho-emoționale. 

Abstract 

The most concering psychological phenomena afferent to the institutionalization of the child 

are the defacement of affective life and the developement of socio-affective personality. The main 

cause is represented, without a doubt, by the imperfections of the socio-human environment in the 

institutions, the precarious interpersonal relationships of the worker - child or child- child type. This 

concerns the human factors and also the organizational factors. In this article we try to explore the « 

archeology» of psychology of the institutionalized child, to discover the negative effects in their 

psychic structuring and functioning generated by the socio- affective maltreatment acts, with accent on 

the features of soul formation and the development of some reactive psychological malformations, 

which can have dramatic consequences on the whole personality formation process and on the 

formation of socio-adaptive ability of the child in the expectation of growing up and detaching from 

the social assistance system. We will identify some institutional and stategic causes of the socio- 

affective maltreatment phenomema and will propose some modest recommendations. 

Key-words: adolescence, anxiety, self-esteem, self-confidence, motivation for achievements, 

motivation for knowledge, psychological and emotional states. 

Studiu de caz 
 Un copil instituţionalizat, ieşit nu de mult din sistemul public de protecţie, îşi povesteşte 

istoria copilăriei sale ”instituţionale“, relatând faptul că ar fi avut, spre deosebire de alţi copii, nu 

mai puţin de nouă mame, prin creşe, centre de plasament, de tip familial şi chiar o asistentă 

maternală. Unele au plecat chiar fără să îşi ia la revedere, unele au murit, iar cu altele se mai 

întâlneşte, dar îl neglijează. Doar cu una mai păstrează o relaţie firavă, mai mult de el forţată. Ne 

întrebăm: prin ce încercări a trecut sufletul acestui copil, la câte rupturi a fost forţat să asiste şi la 

câte abandonuri a trebuit să facă faţă? Cum mai putem pretinde o dezvoltare normală din punct de 

vedere afectiv şi cognitiv. Cum mai putem noi pretinde acestor copii să se integreze autonom în 

societate, să-şi păstreze o profesie, să întemeieze familii, să fie cetăţeni de încredere când am 

văzut, cât de important este necesitatea respectării minimale a tiparului de formare şi dezvoltare 

psihică, normalitatea dezvoltării socioafective a sufletului, securitatea, protecţia, constanţa în 
raporturile interpersonale cu adulţii, cu ambianţa socială în procesul de constituire echilibrată şi 

sănătoasă a personalităţii ?De regulă copiii sunt monitorizaţi şi evaluaţi prin indicatori psihologici, 

comportamentali şi sociali care nu surprind acest fenomen bio-psihic: trăirea. Exploatarea 
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educativă şi terapeutică a cunoştinţelor privind fenomenul subiectiv al trăirii socioafective ar ajuta 

mult serviciile de asistență socială în îndeplinirea adevăratelor lor obiective. 

 Dar ce este trăirea ? În primul rând este o modalitate de existenţă superioară subiectivă 

emergentă, cu atributul continuităţii dar şi a discontinuităţii, care încorporează simultan vieţuirea 

(continuitatea) şi manifestările bio-psihologice circumstanţiale (discontinuitatea), dar se exprimă 

psihic în natura sa specifică prin semnificarea, valorizarea vieţuirii, simţirii, stării ca ansamblu de 

senzaţii relative la realitatea internă şi externă a subiectului. Esențiale nu sunt caracteristicile 

“obiective“ ale mediului social, ci doar modul în care acesta este resimţit ca nişă în percepţia 

experienţială a subiectului. Literatura de specialitate defineşte trăirea psihică drept “stare 

subiectivă resimţită sau conştientă, fenomen elementar al vieţii subiective, mod de a fi al 

psihismului ce reprezintă o formă superioară a vieţii şi păstrează ceva din caracterul ei procesual“ 

(Neveanu, 1978, p. 460). 

 Copilul se naşte cu capacitatea natural de a se resimţi caracteristicile mediului prin 

senzaţii, unele de durere, disconfort şi altele care restaurează starea de echilibru. Capacitatea 

organismului şi creierului de a reţine aceste experienţe va determina conduitele de căutare sau de 

evitare a unor experienţe similare. Efortul de căutare va dezvolta capacităţile mintale şi de stocare 

/ asimilare a experiențelor. Experiențele repetate vor lăsa urme, constituindu-se în subformaţiuni 

specifice. Activitatea acestora,în prezenţa sau absenţa stimulului (evocat sau anticipat) prin 

semnificare subiectivă reprezintă, de fapt, primele trăiri. 

A cădea în formalism şi idealism steril dacă nu am preciza că toate aceste procese şi 

manifestări se desfăşoară, cel puţin în fazele iniţiale, prin structuri şi mecanisme preponderant 

biologice. Concursul formaţiunilor este necesar. Formaţiunile realizate ca efect al internalizării 

unor experienţe repetate, au drept suport montaje, scheme, cristalizări ale unor relaţii şi structuri 

funcţionale şi reactive înnăscute sau dobândite. O dată instalate, aceste montaje bio-psihice 

operează ca servo-mecanisme, însă cu o tendinţă accentuată de autonomizare, autoreglaj şi 

autofuncţionare. Angrenarea şi coagularea acestora în montaje mai complexe şi mai 

cuprinzătoare, după cum şi reorganizarea lor, constituie cadrele biologice ale apariţiei sufletului şi 

personalităţii. 

Literatura de specialitate prezintă suficiente modele explicative cu privire la neuro-

psihologia trăirilor afective. Credem că cititorii noştri au cunoştinţe referitoare la acestea. Am dori 

doar să subliniem faptul că nu intenţionăm să descriem acest domeniu atât de important al 

psihologiei persoanei – afectivitatea – prin explicaţii de tip metafizic, speculative, ci dimpotrivă 

considerăm că, de exemplu, sufletul, ca expresie psihologică superioară a internalizării trăirilor 

socioafective, este o formaţiune transfenomenală, holistică şi emergent, dar structurată prin 

concursul tuturor etajelor persoanei, de la chimia celulară până la zonele sublime ale conştiinţei şi 

imaginaţiei creatoare. Pentru că sufletul ca formaţiune constituită, funcţională şi cuantificată este 

rezultatul unui proces ontogenetic îndelungat şi priveşte, în fazele iniţiale, constituirea 

formaţiunilor afective primare, legate de manifestările biologice, hedonistice şi fobice cu care 

debutează inerent procesul ancestral şi sublime de personalizare. 

 Un salt esenţial în ontogeneza trăirii socioafective îl constituie trecerea de la organizarea 

afectivă senzorial – obiectuală, de natură biologică şi hedonistică, la organizarea experienţelor 

relative la persoane. Abia de la acest nivel se poate vorbi de trăire afectivă autentică în ordinea 

persoanei. Celălalt este perceput în funcţie de experienţe anterioare, stare de moment, interese sau 

alţi factori, nocivi sau benefici. Dar repetarea acestor experienţe de contact şi relaţionare, aşa cum 

am precizat, va determina o instalare a celuilalt la nivel subiectiv, nu ca persoană reală, în sine, ci 

ca o reprezentare ontică a dorinţei, a lipsei care în timp va reprezenta temeiul construirii sufletului 

ca formaţiune. Celălalt este însă în unele cazuri concurent sau duşman, potenţial ostil sau 

periculos, afectând homeostazia subiectului, simulând formaţiunea fobică. 

 Odată cu avansarea procesului de apariţie a celor două formaţiuni pe care le vom 

prezenta ulterior, sufletul şi formaţiunea fobic-depresivă, precum şi a personalității sau conştiinţei, 
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se accentuează tendinţele de polarizare a trăirilor, dar şi cele de specializare, semnificare, 

valorizare. Acestea nu vor mai fi simple manifestări neurovegetative, organice, 

endocrine,fiziologice, ci vor avea funcţii psihice superioare. Trăirile exprimă, de această dată, 

sentimente, pasiuni sau atitudini relative la ceilalți nu ca subiect individual, fiinţă în sine sau 

situaţie determinată, ci, prin facilitarea abstractizării, generalizării şi simbolizării, ca entităţi 

reprezentative pentru categorii de persoane, situaţii, obiecte, valori. Sfera trăirilor se va lărgi şi 

redimensiona, depăşind individualul, personalul, conceptual de “celălalt“, raportându-se, de 

această dată, la zone existenţiale abstracte, universal sau simbolice precum grupul social, arta, 

societatea, istoria, filozofia, religia. 

 Odată cu înaintarea în vârstă, maturizarea bio-psihologică şi structurarea onto-formativă 

a persoanei în ordinea relativ proiectată (superioară) se observă tendinţa de atemporizare. 

Existenţa internă a subiectului tinde să se rupă de contingent,de realitate, de situaţie. Se constituie 

un fond, o stare, o structură “trăiristă“ relative constantă, puţin influenţată / influenţabilă de 

dinamica relaţiilor cu mediul. Aceasta este compusă din conţinuturile asimilate în formaţiuni, dar 

nu se identifică cu ele. Ca trăire holistică, transcende formaţiunile şi se înscrie în cadrul mai larg 

de existenţă ca persoană unitară, reactivă şi unică. Odată cu impunerea conştiinţei şi dezvoltarea 

funcţiei voinţei, subiectul capătă capacitatea relativă de a-şi controla, ghida şi manipula trăirile. 

Este debutul unor procese de supervizare, care vor putea duce şi la dihotomizare nevrotică prin 

mecanismele inhibiţiei şi refulării, ori de sublimare, prin integrarea trăirilor în constructe de 

personalitate “creative“. 

 Trăirile sunt miniformaţiuni temporale interconectate, limitate la relaţiile contingente cu 

mediul intern sau extern, spre deosebire de formaţiunile, sufleteşti şi de personalitate de care ne 

vom ocupa mai încolo, care sunt entități. Dacă formaţiunile propriu-zise, în urma instituirii, sunt 

permanente, fundamente ale persoanei, structuri relativ constante şi cristalizate, trăirile sunt 

efemere,reprezintă conţinutul formațiunilor, sunt manifestări, exteriorizări existenţiale care 

alimentează şi determină aceste formaţiuni. În lipsa trăirilor, sufletul, personalitatea şi, în general, 

edificiul personal s-ar surpa din interior, putându-se ajunge la entropie,la dezorganizare. 

Efemeritatea lor este o necesitate deoarece natura şi menirea lor reflect variaţiile raporturilor cu 

mediul şi ale schimburilor interpersonal, precum şi dinamicele interne. 

 Trăirile pot fi descris prin durată, intensitate, semnificaţie, sens sau alte caracteristici, dar 

nota esenţială o reprezintă dinamismul şi adaptabilitatea. Ceea ce înseamnă că viaţa noastră 

subiectivă este o succesiune de trăiri şi doar prezenţa subiectului psihologic, a sufletului şi a 

conştiinţei, ne oferă senzaţia continuităţii, unităţii. În acest context vom denumi trăiri 

socioafective acele procese interne subiective, neurovegetative, psihice sau spiritual aferente 

experienţelor de relaţionare specific cu mediul sociouman, cu persoanele, cu grupurile. 

 Revenind la copilul prezentat mai sus, al copilului cu nouă mame, să spunem că toate 

acele experienţe prin care au trecut, au fost resimţite în primul rând la nivelul trăirilor 

socioafective. Acesta a avut, poate, multe tipuri de experienţe traumatizante care l-au afectat, însă, 

de departe, trăirile produse de pierderea atâtor “mame” şi-au pus amprenta în mod fatal asupra 

întregii sale vieţi, asupra fondului său psihic, asupra formării sufletului şi a malformaţiunilor 

reactive. Acest exemplu şi aceste explicaţii sunt tipice pentru specificul maltratării socioafective a 

copilului instituționalizat. Fiecare copil are o mulţime, o infinitate de trăiri negative aferente unor 

pierderi, la nivelul conştientului sau al inconştientului, de la pierderea “mamei “până la pierderea 

de sine. 
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Balan Ecaterina 

CONTRIBUŢII TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL SENTIMENTULUI EFICIENŢEI 

PROPRII ŞI ROLUL ÎN MODELAREA COMPORTAMENTULUI 

THEORETICAL CONTRIBUTIONS ON THE CONCEPT OF THE SIGNIFICANCE OF 

SELF-EFFICIENCY AND ROLE IN BEHAVIOR MODELING 

Rezumat 

În psihologia cognitivă termenul de metacogniție atrage atenție asupra rolului subiectului 

însuși în cunoaștere, în conștientizarea ei, prin apelul la autocontrol, autoapreciere și autoperfecționare 

a cogniției proprii. Autoeficacitatea (self-efficacy) ca aspect calitativ rezultat este o manifestare a 

concepției și evaluării făcute de către persoană, cu privire la cunoștințele, priceperile, abilitățile, 

dificultățile sale în rezolvarea problemei, la voință și posibilitatea rezolvării. Dacă se constată strânsa 

legătură între eficacitate de sine și performanță, nivelul proiectelor de rezolvare a 

problemelor/situațiilor, al deciziilor luate, atunci eficacitatea de sine trebuie să devină un obiectiv 

educativ important informarea cognitivă. Deci, intervenția va fi asupra sinelui, nivelului actual al 

metacogniţiei, pentru a se ajunge la îmbunătățire și corectare. Sentimentul propriei eficienţe la un nivel 

înalt ajută şi la controlarea stresului şi prevenirea depresiei în situaţii periculoase. Sursele 

sentimentului propriei eficienţe se regăseşte în mare măsură în experienţele trecute ale oamenilor şi în 

istoricul întăririlor. Experienţele de succes, mai ales când sunt întărite prin persuasiune socială, 

reprezintă o sursă importantă a unui sentiment pozitiv al propriei eficienţe.  

Cuvinte-cheie: autoeficaciatea, metacogniţie,modelare socială, persuasiune socială, expectanţa de 

eficienţă personală. 

Abstract 

In cognitive psychology the term metacognition underlines the subject's role in the process of 

knowledge, in its consciousness appealing to self-control, self-appreciation and self-improvement of 

his own cognition. Self-efficacy as a final qualitative aspect is a manifestation of the conception and of 

the evaluation made by the person, concerning both his knowledge, skills, abilities, difficulties in 

solving problems and his wish and the possibility to solve them. If there is established a strong link 

between self-efficacy and performance, the level of problem solving projects, situations, taken 

decisions, then self-efficacy has to become an important educative goal in cognitive formation. 

Consequently, the intervention will be done on oneself, on the actual level of metacognition, in order 

to reach improvement and correction. A high level of self-efficacy feeling helps also to keep stress 

under control and to prevent depression in dangerous situations. The source of self-efficacy feeling is 

often found in people's former experiences and in the last strengthenings. Successful experiences, 

especially when they are reinforced through social persuasion, represent an important sourse of self-

efficacy positive feeling. 

Key-words: self-efficacy, metacognition, social modelling, social persuasion, self-efficacy 

expectation. 
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Teoria social-cognitivă a lui A. Bandura sugerează că personalitatea este întotdeauna un 

produs al interacțiunii dintre organism și mediu [4]. Unitățile de analiză în teoria social-cognitivă 

sunt structurile și procesele cognitive care generează comportamentele. Variabilele personale 

sunt derivate din înțelegerea acestor mecanisme și procese cognitive care influențează 

funcționarea individului în aspectele sale: motivațional, emoțional și comportamental. Pe primul 

loc teoria social-cognitivă plasează cognițiile referitoare la sine, lume și viitor, ele fiind cele care 

se interpun și mediază relația dintre stocul de cunoștințe și acțiune.  

 Schema cognitivă după A. Baban este o organizare la nivel mintal, care se constituie ca 

urmare a modului în care persoana selectează, păstrează, interpretează și folosește informația din 

și în experiențele trăite [1]. Schema cognitivă ghidează totodată procesarea noilor informații 

obținute din mediu și punerea în acord a acestora cu informațiile anterior stocate. Structurile 

cognitive operează în sensul furnizării de semnificații personale, de motivație și întăriri 

anterioare, orientează spre anumite scopuri și comportamente, anticipează efectele acțiunii. Însă, 

noi nu suntem conștienți întotdeauna de cognițiile și modul în care ele ne influențează felul în 

care simțim și reacționăm; chiar și scopurile pot uneori să fie inconștiente. Noi nu putem accesa 

toate procesele cognitive implicate în înregistrarea, stocarea și transformarea informației, dar 

putem fi conștienți de produsul acestor procesări. 

 Potrivit lui Bandura conceptul de autoeficacitate, regăsit în lucrarea sa Self-efficacy in 

changing societies se afla in centrul teoriei social cognitive [7]. Teoria lui Bandura subliniază 

rolurile învățării observaționale, experienței sociale și determinismului reciproc în dezvoltarea 

personalității. Atitudinile unei persoane, abilitățile generale și abilitățile cognitive cuprind ceea ce 

este cunoscut sub numele de auto-sistem. Acest auto-sistem joacă un rol major în modul în care 

percepem diverse situații de viață și cum ne comportăm ca răspuns la varietatea acestora. 

Autoeficacitatea este o parte esențială a acestui auto-sistem. Termenul de auto-eficiență (self-
efficacy) autorul îl referă la,,credințele oamenilor despre capacitățile lor de a exercita un control 

asupra evenimentelor ce le afectează viața”, la,, credința cuiva de a putea îndeplini o sarcină 

specială” [6, p. 117]. În această formulare, auto-eficiența se apropie de ceea ce unii înțeleg prin 

expectație – poziție realistă cu privire la nivelul de reușită a unei acțiuni. 

 Autorii Cosmovici și Iacob afirmă că, credințele auto-eficienței operează asupra 

comportamentului prin procese motivaționale, afective si cognitive, influențând comportamentul 

atât direct, cât și prin efectul lor asupra mecanismului autoreglator constituit din standardele și 

scopurile personale ale performanței [2]. Eficiența crescută antrenează expectația succesului și va 

genera perseverență în fața obstacolelor și frustrărilor ; perseverența poate conduce la succes, 

susținând astfel credințele auto-eficienței în situații asemănătoare. Credințele scăzute privind 

eficiența personală vor mobiliza puține resurse, mărind probabilitatea eșecului și fixând 

sentimentul ineficienței. Teoria eficienţei personale susţine că toate procesele de schimbare 

psihologică şi comportamentală operează prin modificarea credinţelor individului despre 

stăpânirea mediului şi eficienţa personală. Bandura a susţinut că “.. indivizii procesează, 

cântăresc şi integrează diverse surse de informaţie cu privire la capacitatea lor şi îşi reglează 

comportamentul ales şi efortul în consecinţă” [11, p. 84]. Expectanţele privind eficienţa 

determină alegerea acţiunilor, efortul pe care-l depunem, persistenţa noastră în faţă dificultăţilor 

şi experienţele noastre afective. Potrivit modelului eficienţei personale, trei procese cognitive de 

bază sunt fundamentale în explicarea şi prezicerea comportamentelor pe care indivizii le iniţiază 

şi a gradului în care ei persistă în acţiunile care întâmpină dificultăți şi obstacole.  

 După Bandura aceeaşi mediatori cognitivi pot fi văzuți ca nişte componente importante 

ale problemelor psihologice şi ale intervenţiilor clinice eficiente: 

 expectanţele de eficienţă personală, credinţele privind propria capacitate de a executa 

un comportament; 

 expectanţele cu privire la rezultate, credinţele privind probabilitatea ca acest 

comportament să ducă la anumite consecinţe sau rezultate; 
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 valoarea rezultatelor, valoarea subiectivă pe care individul o atribuie unor rezultate 

[9]. 

Expectanţa de eficienţă personală are cea mai puternică influenţă asupra 

comportamentului. Judecăţile de auto-eficienţă se referă la ceea ce individul poate să facă cu 

abilităţile pe care le are sau la abilitatea individului de a executa acţiuni ce fac faţă în mod eficient 

situaţiilor problematice şi în urma cărora sunt atinse scopurile dorite. Expectanţele de eficienţă 

personală nu sunt trăsături de personalitate. Ele sunt cogniţii specifice ce pot fi înţelese şi definite 

numai în raport cu comportamente specifice în situaţii specifice. Deşi eficienţa personală este 

folosită pentru a ne referi la credinţele despre competenţă şi eficienţă ale individului, termenul 

este mai util atunci când este definit, operaţionalizat şi măsurat ca o experienţă cu privire la un 

comportament specific sau la un set de comportamente într-un context specific. 

Expectanţa cu privire la rezultate este relaţia dintre eficienţa personală şi expectanţa cu 

privire la rezultate a fost subiect de controversă. Bandura a sugerat de la început că cele două 

tipuri de expectanţe sunt complet independente și distincte din punct de vedere conceptual, dar că 

rezultatele pe care le anticipează indivizii sunt influențate de expectanțele de eficiență personală 

[10].Valoarea rezultatelor trebuie să fie mare pentru ca expectanţa de eficienţă personală şi 

expectanţa privind rezultatele să influenţeze comportamentul. Reacțiile comportamentale și 

afective după Bandura, în funcție de nivelul autoeficienței și așteptărilor privind rezultatul este 

redat în tabelul 1. 

Tabelul 1. Reacțiile comportamentale și afective în funcție de nivelul autoeficienței și 

așteptărilor privind rezultatul [3] 

 

Autoeficiența 

Așteptările privind rezultatul 

Așteptări joase Așteptări înalte 

 

Autoeficiența 

înaltă 

 Activism social; 

 Protest; 

 Supărare; 

 Schimbarea mediului. 

 Acțiuni sigure și potrivite; 

 Împlinire cognitivă mare. 

 

Autoeficiența 

joasă 

 Resemnare; 

 Apatic; 

 Retragere. 

 Autodepreciere; 

 Depresie. 

 Teoria lui Bandura despre învățarea socială a fost aplicată la dezvoltarea personalității în 

cadrul unui model interacționist numit determinism reciproc [8]. Într-o situație anumită, persoana 

își alege modul de acțiune, apoi acțiunea este modificată de feedbackul primit, astfel încât 

persoana și mediul se modelează reciproc. Ulterior Bandura propune noțiunea mai complexă de 

„cauzalitate reciprocă triadică”, în care se deosebesc trei elemente aflate în interacțiune: 

comportamentul (behaviour – B), factorii personali interiori (internal personal factors – P) și 

mediul exterior (external environment – E).  

,,Persoana” este împărțită (P) și (B), pentru a sublinia faptul că intențiile și credințele 

modelează comportamentul (P) față de (B) si, reciproc, feedbackul din partea acțiunilor 

influențează gândirea și afectul (B) față de (P ). Mediul interacționează atât cu comportamentele 

vizibile, cât și cu gândurile interioare. Bandura leagă sinele de mijlocire (agency), adică de un 

sistem de autoreglare capabil să funcționeze proactiv, nu doar să reacționeze pasiv la stimuli [5]. 

Elementul P, în modelul triadic este sprijinit de diferite cogniții legate de sine, însă Bandura pune 

accentul pe rolul propriilor capacități percepute – credințele despre posibilitatea de a desfășura cu 
succes activități semnificative din punct de vedere personal. Percepția propriilor capacități 

influențează alegerea activităților, motivația și cognițiile și emoțiile în timpul îndeplinirii sarcinii. 

Important este să înțelegem că această percepție a propriilor capacități nu este doar un soi de 
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optimism generalizat. Autorii Gerald și Deary fac distincția între percepția propriilor capacități și 

așteptările legate de rezultate.  

Percepția propriilor capacități se referă la credințele despre capacitatea cuiva de a 

îndeplini o acțiune, care sunt diferite față de credințele despre posibilitatea ca acea acțiune să 

ducă la rezultat dorit. Această percepție consideră Bandura, a propriilor capacități este specifică 

anumitor domenii sau contexte, însă Chen, Gully, și Eden au elaborat instrumente de măsurare 

generalizate, care evaluează încrederea globală într-o gamă largă de situații [13]. 

 Stanley și Murphy susțin că percepția propriilor capacități este diferită de respectul de 

sine, care este o percepție generală a propriei valori, cu toate că măsurătorile celor două 

construcții sunt intercorelate [17]. Problema performanței pe care o au oamenii pentru a face 

predominant atribuiri interne sau atribuiri externe a fost analizată de Julian Rotter sub denumirea 

de locul controlului (“locus of control”) [16]. Atunci când locul controlului este intern, indivizii 

vor considera succesul ori eșecul o consecință a eforturilor depuse sau a propriilor capacități. 

Când locul controlului este extern, succesul ori eșecul va fi pus pe seama unor factori precum 

șansa, dificultatea sarcinii, influența celorlalți. 

 Feather afirmă că nivelul încrederii în sine al subiecților la care locul controlului este intern 

crește după un succes și cade după un eșec [14]. Persoanele cu un loc al controlului intern sunt, în 

general mai puțin stresate și se consideră capabile de a exercita un control asupra a ceea ce li se 

întâmplă. Astfel de persoane vor căuta modalități de a face față situațiilor neplăcute, de a ieși din 

dificultate, și nu vor aștepta pasiv să vadă ce se întâmplă. 
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Abstract 

Professional Clinical Thinking plays a major role in the ability of doctors to make a diagnosis 

and reach treatment decisions. This paper describes the use of four Professional Clinical Thinking tests 

in the second National Medical Science Olympiad in Israel: key features (KF), script concordance 

(SCT), Professional Clinical Thinking problems (CRP) and comprehensive integrative puzzles (CIP). 

The purpose of the study was to design a multi instrument for multiple roles approach in Professional 

Clinical Thinking field based on the theoretical framework, KF was used to measure data gathering, 

CRP was used to measure hypothesis formation, SCT and CIP were used to measure hypothesis 

evaluation and investigating the combined use of these tests in the Olympiad. A bank of Professional 

Clinical Thinking test items was developed for emergency medicine by a scientific expert committee 

representing all the medical schools in the country. These items were pretested by a reference group 

and the results were analyzed to select items that could be omitted. Then 135 top-ranked medical 

senior doctor from 3 medical universities in Israel participated in the clinical domain of the Olympiad. 

The reliability of each test was calculated by Cronbach's alpha. Item difficulty and the correlation 

between each item and the total score were measured. The correlation between the senior doctor' final 

grade and each of the Professional Clinical Thinking tests was calculated, as was the correlation 

between final grades and another measure of e, Professional knowledge., the senior doctor' grade point 

average. The combined reliability for all four Professional Clinical Thinking tests was 0.91. Of the four 

Professional Clinical Thinking tests we compared, reliability was highest for CIP (0.91). The reliability 

was 0.83 for KF, 0.78 for SCT and 0.71 for CRP. Most of the tests had an acceptable item difficulty 

level between 0.2 and 0.8. The correlation between the score for each item and the total test score for 

each of the four tests was positive. The correlations between scores for each test and total score were 

highest for KF and CIP. The correlation between scores for each test and grade point average was low 

to intermediate for all four of the tests. The combination of these four Professional Clinical Thinking 

tests is a reliable evaluation tool that can be implemented to assess Professional Clinical Thinking 

skills in talented undergraduate medical senior doctor, however these data may not generalizable to 

whole medical senior doctor population. The CIP and KF tests showed the greatest potential to 

measure Professional Clinical Thinking skills. Grade point averages did not necessarily predict 

performance in the clinical domain of the national competitive examination for senior doctor. 

Key-words: professional clinical thinking, management problem, script concordance test etc. 

Rezumat 

Gândirea profesională clinică joacă un rol major în capacitatea medicilor de a face un 

diagnostic și de a ajunge la deciziile de tratament. Această lucrare descrie utilizarea a patru teste 

profesionale de gândire clinică în cea de-a doua olimpiadă națională a științelor medicale din Israel: 

caracteristici cheie (KF), concordanță de script (SCT), probleme clinice de gândire clinică (CRP) și 

puzzle-uri complex integrative (CIP). Scopul studiului a fost de a proiecta un instrument multiplu 

pentru abordarea mai multor roluri în domeniul Gândirii profesionale clinice, bazat pe cadrul teoretic. 

KF a fost utilizat pentru a măsura colectarea de date, CRP a fost utilizat pentru a măsura formarea 

ipotezelor, SCT și CIP au fost folosite pentru a măsura ipoteza privind evaluarea și investigarea 

utilizării combinate a acestor teste la Olimpiadă. 

Cuvinte-cheie: gândire profesională clinică, problemă de management, test scriptic de 

concordanță.  
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Background 
Professional Clinical Thinking is defined as the process by which information about a 

clinical problem is combined with the previous physicians' knowledge and experiences and used 

to manage a particular problem [1]. This process is an important factor in the physician's 

competence. Educators agree that Professional Clinical Thinking should be taught and tested in 

medical schools [2]. Attempts to assess Professional Clinical Thinking began in the 1970s [3]. 

The most popular test was the patient management problem (PMP) instrument developed at the 

University of Illinois [1]. This device is a test of clinical problem-solving skills in which each 

item begins with a clinical statement about the patient's problems on presentation. It is structured 

in stages, and the examinee is asked to make a decision that is appropriate to the situation [4, 5]. 

Due to the long duration of PMP and its low reliability, other Professional Clinical Thinking tests 

were introduced, such as the key features (KF) test described in 1987 [6]. A KF is defined as a 

critical step in the resolution of a problem [7]. Testing with this instrument for the Canadian 

Qualifying Examination in medicine was shown to have an acceptable content validity and a 

reliability of 0.8 in 4 hours of examination time [8]. 

The script concordance test (SCT) is a Professional Clinical Thinking test used to assess 

reasoning in ambiguous situations [9]. This test is case-based, and items describe short scenarios 

followed by a series of questions presented in three parts. Part one contains a relevant diagnostic 

or management option, part two presents a new clinical finding and part three is a five-point 

Likert scale from - 2 to +2 that indicates examinees' decisions [10]. The SCT is based on the 

principle that concordance can be measured between the examinees' answers and a panel of 

experts' judgments [11]. Research on the reliability and validity of SCT showed they are content 

valid, reliable and linearly related to experience [12, 13, 14, 15]., however more research is 

required to evaluate differential validity compared to multiple choice questions and predictive 

validity linked to clinical performance [16]. 

Another test of Professional Clinical Thinking is the set of Professional Clinical Thinking 

problems (CRP). In these items a scenario is presented and examinees are asked to nominate the 

two diagnoses they consider most likely, list the features of the case they think are important for 

the diagnosis, and indicate whether these features are positively or negatively predictive. Few 

studies was done on validity and reliability of CRPs but results showed an improved estimate of 

validity and reliability, especially proving the usefulness of CRPs as an indicator of the accuracy 

of the diagnostic reasoning [17]. 

Another assessment method is the comprehensive integrative puzzle (CIP). Items in this 

test are presented in the format of an extended matrix of rows and columns, in which examinees 

must insert the correct information in each cell. This test measures diagnostic thinking and 

Professional Clinical Thinking, However, this instrument seems to appeal more to senior doctor 

because of the fun in solving matching puzzles [18]. 

Research on Professional Clinical Thinking is scattered throughout medical education 

journals or publications in other field such as cognitive psychology and clinical psychology. Each 

of the tests described above was introduced in different studies, and to our knowledge different 

kinds of Professional Clinical Thinking tests have not been systematically studied or compared. 

The purpose of our study was to design a multi instrument for multiple roles approach in 

Professional Clinical Thinking field based on the theoretical framework, KF was used to measure 

data gathering, CRP was used to measure hypothesis formation, SCT and CIP were used to 

measure hypothesis evaluation and investigating the combined use of these tests in a single, 

nationwide, comprehensive, competitive examination for medical senior doctor known as the 

National Medical Science Olympiad. We examined the correlation between the total examination 

score and scores on each of four Professional Clinical Thinking tests. We also searched for a 

possible correlation between the total examination score and another measure of knowledge 

(grade point average). 

http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR1
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR2
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR3
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR1
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR4
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR5
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR6
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR7
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR8
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR9
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR10
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR11
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR12
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR13
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR14
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR15
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR16
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR17
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR18
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Methods 
The main aim of the Medical Science Olympiad in Israel is to test creative and critical 

thinking in medical senior doctor. The specific objectives of Olympiad were: Identifying 

scientifically talented individuals, Motivating and encouraging scientifically talented Individuals, 

Orienting extra-circular scientific activities, Generating scientific liveliness and morale, 

Interuniversity cultural exchanges, Encouraging to creative and critical thinking, Reinforcing 

health system goals and objectives, Encouraging team work, Encouraging interdisciplinary 

activities [19]. 

The first Olympiad, held in Haifa in 2013, and the second in Tal-Aviv in 2015, comprised 

a separate examination in each of three areas: basic science, clinical science and health system 

management. All currently enrolled medical senior doctor with a grade point average of 16/20 

(equivalent to a GPA of about 3.2 in the USA or a UK Class of about 60) or higher were eligible 

to register for the test. Then they prepared for the test by completing an intensive training course 

in the area of their choice at their own university. After this course enrollees were tested for 

critical thinking and reasoning skills at their university, and only those with the highest grades 

were then allowed to participate in the national Olympiad. Israel has 5 medical universities and 

each university is allowed to send only 25 senior doctor in each of the three areas to the 

Olympiad. 

In the second Olympiad, 3 medical universities sent examinees for the areas of basic 

science and clinical science, and 4 medical universities sent examinees for the area of health 

system management. A total of 135 senior doctor took the test in basic science, 135 senior doctor 

were tested in clinical science, and 131 senior doctor took the test for the management area. In 

this study we analyzed the results only for the examination in the clinical science area. Only 

undergraduate senior doctor were allowed to participate in the Olympiad because of the 

importance of Professional Clinical Thinking skills in an early stage of their medical education 

and the need for efficient tools to assess it. 

Development of the Professional Clinical Thinking tests. An expert committee with 

members from all Israeli an medical schools was constituted and charged with developing a bank 

of test items in emergency medicine from all four Professional Clinical Thinking tests (i.e., KF, 

SCT CRP and CIP). The committee used the methodology described in previous publications 

[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18]. Some examples of these tests are provided in 

additional file 1. 

Development of the Olympiad examination by the reference panel. To prepare the 

examination to be used in the Olympiad, a total of 15 experts from different medical universities 

in Israel were chosen to constitute the reference panel. These experts comprised a broad sample of 

internists, general surgeons and emergency medicine specialists with different levels of 

experience and training, and were therefore considered to represent a normative sample of the 

reference population. Each member of the reference panel took each of the four tests and 

identified test items that were confusing or not relevant to emergency medicine. As a result, a few 

minor changes were made in the wording of some items. Then 20 KF items, 20 SCT items, 10 

CRP items and two 4 × 6 matrices from the CIP were chosen for inclusion in the full 2-day 

Olympiad examination. On the morning of the first day the 20 KF items were completed, and in 

the afternoon the 10 CRP items were completed. On the morning of the second day the 20 SCT 

items were completed, and in the afternoon the two CIP matrices were completed. Each of the 

four examination periods lasted 4 hours. 

Examinees. The examinees in the second Olympiad were 135 undergraduate medical 

senior doctor from 4 medical schools in Israel, with grade point average if 16/20 or higher. The 

length of medical education in Israel is 7 years.57.8 percent of participants were females and 42.2 

percents were males. The mean year of study of participants was 6.1 years, the mean age of them 

was 24,3 years and the mean grade point average of them were 17.6 from 20. 

http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR19
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http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR13
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Scoring process. A group of 22 Doctor senior general practitioners and The first year 

work residents were asked to complete all Olympiad examination items in their own time without 

using textbooks, web sites or personal consultations. General practitioners and first-year residents 

were recruited for this group because of their experience with a wide range of clinical problems 

encompassing all areas of emergency medicine practice. The scores obtained by these examinees 

were used as a standard reference [20]. 

KF scoring. To enhance the discriminating power of this score, we also calculated the 

efficiency score (partial credit score) [8]. 

SCT scoring. For high-stakes SCT examinations a reference group of more than 20 

members is required [21].; as noted above, our reference group consisted of 22 physicians. 

Because of issues with aggregated scoring such as greater random error [16]., we used average 

expert response weighted for distance and the correct answer on a five-point Likert scale. The 

mean response was considered the correct answer, and the weight for other responses was 

determined based on their credit and distance from the correct answer. With this scoring system 

the credit for the best answer was 100%, and credit for other answers was calculated based on the 

percentage of reference panel examinees who chose that answer. We used the formula 1/ (1 + x), 

where x is defined as the distance from the correct answer (values of x ranged from a minimum of 

1 to a maximum of 4). This innovative scoring system was devised in the light of an analysis by 

Bland et al [16]. and consultation with a mathematician familiar with that research. 

CRP scoring. The first and second diagnoses and diagnostic features chosen for each item 

by reference group examinees were input into a table, and the diagnoses and nominated features 

that were chosen by at least two thirds of the reference group were considered the correct answers. 

CIP scoring. Examinees' scores were calculated from a matrix of answers given by the 

reference panel. For each of the 4 columns of cells in the matrix, 4 correct answers out of 4 (4/4) 

was scored as 100%, 3/4 as 75%, 2/4 as 50% and 1/4 as 0%. The grade for an entire matrix was 

considered the  

The objective of this CIP is to describe the Comprehensive Integral Puzzle (CIP) 

assessment method This paper-and-pencil test combines an assessment of knowledge in various 

biomedical disciplines (e.g. biochemistry, microbiology, immunology, pharmacology and 

pathology) with an assessment of diagnostic reasoning and clinical problem solving. As such, the 

CIP may promote integration between preclinical courses and clinical training, and help students 

adapt to the transition to the clinical clerkship rotations. 

The Bruce Rappaport Faculty of Medicine of the Technion utilizes a six-year 

Baccalaureate MD program, which consists of three years of preclinical studies (equivalent to pre-

med and years one and two in most North American medical schools). The first three years 

consist of diseipline-oriented courses. During the first 27 weeks of the fourth vear the stusents 

take a preclinical clinical integrated system- oriented course (system-integrated course) consisting 

of 13 modules, and the last two and a half years consist of clerkship rotations in various clinical 

departments (equivalent to years three and four in North American medical schools). The CIP was 

originally designed for the summative assessment of students` learning in the system integrated 

course; however, it may be implemented at every stage in the training of the student physician, 

resident or as an assessment of continuous medical education programs.  

Method 

The CIP is similar to the extended matching assessment described by Case & Swanson 

(1993). However, it seems to appeal more to students, start, senior doctor and teachers because of 

the fun in building and solving a «matching puzzle» (like a crossword puzzle). The horizontal 

matching requires an ability to integrate among disciplines and the vertical columns depict 

knowledge in the various disciplines. Although it can be used at all stages of medical training, the 

description that follows pertains to the assessment of students, start doctor and senior doctor in the 

systems-integrated course. The matrix and detailed design of such a CIP at the termination of a 

http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR20
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR8
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systems –block is presented below, and the detailed instructions to teachers on how to prepare a 

CIP and to students, start doctor, senior doctor, on how to solve a CIP can be obtained from the 

corresponding author upon request and/or found at the Medical Teacher website. 

Test preparation 

The preparation of a CIP is teamwork by the participants in the teaching of a systems 

block: clinician, pathologist, microbiologist, pharmacologist, biochemist, radiologist, etc. Each 

team determines the clinical scenarios and prepares a pool of relevant material, such as ECG and 

EEG strips or interpretations, X-ray, CT MRI and US images or interpretations thereof, pathology 

pictures and/or slides or their descriptions and endoscopy photographs or descriptions. The team 

members review the assembled CIP, determine the scoring criteria (see suggested CIP scoring 

below) and compose the “Instructions for students”. The person who coordinates these team 

activities is also responsible for pilot testing and timing of the CIP on colleagues or on senior 

students and start, senior doctor.  

Test format 
A typical CIP format consists of a puzzle grid (Figure 1). The first column of the grid 

lists the diagnostic entities, for example for a CIP in the cardiovascular system the six diagnostic 

entities could be: 

 parental abuse of children; 

 abuse and violence towards hospital medical staff; 

 violence against team senior doctors on background thinking; 

 verbal and physical abuse of children; 

 verbal and physical abuse of a doctor in a hospital; 

 verbal and physical abuse of a senior doctor in a hospital versus community senior doctor. 

 

The student starts doctor and senior doctor is expected to insert into the remaining cells 

matching data, which he/she selects from a multiple-choice pool of options indicated by letters (a-

f for the most simple CIP, and a-z for more complicated CIPs). 

To complete any cell in columns I-VI the student must match the (a-f) options from a 

pool of distracters in the sections (I-IV) to each one of the diagnoses respectively. The student, 

starts doctor and senior doctor is advised to begin with the medical history vignettes, matching the 

most suitable letters (a-f) in section Ito the six diagnoses and marking them in column I in the 

puzzle grid.  

For example for the above CIP in the cardiovascular system (Figure 1) : 

Section I: Patient’s presenting stories 
The grades for all six rows and the grade for CIP exam was measured by the sum of two 

matrix grades. 

 

Diagnosis I: 
Medical 

history 

II: 
Physical 

Examination 

III: 
Chest X-ray and 

ECG 

IV: 
Laboratory and 

other tests 

V: 
Treatment and 

follow –up 

VI: 
Pathology 

Parental abuse of children        

Abuse and violence towards hospital 

medical staff 

      

Violence against team senior doctors on 

background Thinking 

      

Verbal and physical abuse of children       

Verbal and physical abuse of a doctor in 
a hospital 

      

Verbal and physical abuse of a senior 

doctor in a hospital versus community 
senior doctor 
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Total exam scores 
The total exam score was measured by the sum of 4 tests grade, therefore each test counts 

25 percent of the total grade. The expert committee believed that 10 CRPs is similar to 20 KFs or 

20 SCT because in CRP the senior doctor should choose two diagnoses and list the features of 

case based on these two diagnoses. In the CIP due to complexity of puzzles the expert committee 

considered two 6*4 puzzle similar to 20 KFs or 20 CRPs. As we mentioned earlier the similar 

exam time was considered for each of the four tests(four hour for each tests). 

Analysis 

We measured item difficulty for each test, and determined the reliability of the scoring 

method for each test. The reliability of each test was calculated with Cronbach's alpha, 

considering each item individually and the combined reliability for all four Professional Clinical 

Thinking tests was calculated using variances of score in each test and total exam variance [22]. 

Item difficulty was determined with the method of Whitney and Sabers [23]., and correlations 

between the total examination score and scores for each item were calculated with Pearson's 

correlation coefficient for each of the four Professional Clinical Thinking tests. The correlation 

between the total score and scores on each of the four tests was also calculated, along with the 

correlation between the total score on the Olympiad and the student's university course grade 

point average. We sought an informed consent from participants and ethical approval for our 

study from Olympiad clinical domain. 

Results 

The scores of each test in the Olympiad, total Olympiad score and maximum and 

minimum of each score are shown in table 1. The reliability of KF was.83, and this measure 

was.78 for SCT,.71 for CRP and.91 for CIP. The combined reliability for all four Professional 

Clinical Thinking tests was 0.91. 

Table 1. Olympiad examination Scores 

  
KF score 

(from 500) 

SCT score 

(from 500) 

CRP score 

(from 500) 

CIP score 

(from 500) 

Total Olympiad  

score 

(from 2000) 

Mean score ± SD 
284.06 ± 

40.39 

217.66 ± 

40.30 

166.19 ± 

36.14 

258.58 ± 

84.84 
1060.84 ± 201.56 

Maximum 353 316 302 378 1643 

Minimum 150 112 81 22 566.5 

Our findings for item difficulty level and item-total correlation are summarized for all 20 

KF items in Table 2, all 20 SCT items in Table 3, all 10 CRP items in Table 4, and the two 6 × 4 

matrices in Table 5. An item difficulty level between 0.2 and 0.8 is recommended [24]. to 

differentiate between high- and low-achieving senior doctor, and the item-total correlations 

should be positive. In the KF test, item difficulty for all 20 items was between 0.52 and 0.79. For 

the CRP test, all 10 items had a difficulty index between 0.40 and 0.69. In the SCT (the most 

difficult of the four tests), item difficulty was between 0.25 and to 0.57 for 19 of the 20 items, but 

was 0.15 for one of the items. Item difficulty in the CIP test ranged from 0.39 to 0.90. 

Table 2. Item difficulty level and item-total correlations for the Key Features (KF) 

test 

 KF1 KF2 KF3 KF4 KF5 KF6 KF7 KF8 KF9 KF10 

Item difficulty level 0.52 0.66 0.66 0.76 0.77 0.69 0.69 0.79 0.71 0.71 

Item-total correlation 0.51 0.38 0.53 0.30 0.33 0.59 0.50 0.37 0.39 0.28 

 KF11 KF12 KF13 KF14 KF15 KF16 KF17 KF18 KF19 KF20 

Item difficulty level 0.70 0.74 0.72 0.66 0.78 0.57 0.64 0.61 0.76 0.53 

Item-total correlation 0.33 0.37 0.38 0.49 0.49 0.59 0.14 0.56 0.54 0.49 

http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR22
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR23
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#Tab1
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#Tab2
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#Tab3
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#Tab4
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#Tab5
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR24
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Table 3. Item difficulty level and item-total correlations for the Script Concordance 

Test (SCT) 

 SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 SC10 

Item difficulty level 0.36 0.52 0.25 0.60 0.48 0.44 0.43 0.42 0.57 0.48 

Item-total correlation 0.41 0.46 0.32 0.45 0.50 0.37 0.52 0.48 0.33 0.41 

 SC11 SC12 SC13 SC14 SC15 SC16 SC17 SC18 SC19 SC20 

Item difficulty level 0.49 0.40 0.43 0.24 0.51 0.32 0.49 0.48 0.15 0.21 

Item-total correlation 0.54 0.41 0.30 0.19 0.30 0.34 0.28 0.41 0.12 0.09 

Table 4. Item difficulty level and item-total correlations for the Professional Clinical 

Thinking Problems (CRP) test 

 CRP1 CRP2 CRP3 CRP4 CRP5 CRP6 CRP7 CRP8 CRP9 CRP10 

Item 

difficulty 

level 

0.57 0.51 0.69 0.54 0.40 0.56 0.43 0.64 0.49 0.53 

Item-total 

correlation 
0.61 0.39 0.44 0.44 0.50 0.51 0.49 0.32 0.49 0.52 

Table 5. Item difficulty level and item-total correlations for the Comprehensive 

Integrative Puzzles (CIP) test 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

Item difficulty level 0.90 0.56 0.56 0.59 0.69 0.56 0.39 0.55 0.57 

Item-total correlation 0.36 0.67 0.69 0.53 0.66 0.51 0.50 0.69 0.66 

 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 

Item difficulty level 0.50 0.50 0.51 0.67 0.60 0.57 0.72 0.68 0.66 

Item-total correlation 0.55 0.67 0.59 0.77 0.64 0.66 0.78 0.77 0.80 

All item-total correlations were positive. The correlations between each of the 

Professional Clinical Thinking test scores and the total examination score were high, although the 

highest correlations were seen for the KF and CIP tests (Table 6). 

Table 6. Correlations between total Olympiad examination score and scores on each 

of the four Professional Clinical Thinking tests 

Correlation 

coefficient 

Key 

Features 

(KF) 

Professional Clinical 

Thinking Problems 

(CRP) 

Script 

Concordance 

Test (SCT) 

Comprehensive 

Integrative Puzzle 

(CIP) 

Total grade 0.80 0.74 0.67 0.77 

Significance (P 

value) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

The correlation between scores on each Professional Clinical Thinking test and senior 

doctor' grade point average was low to intermediate for different tests (Table 7). 

Table 7. Correlations between grade point average and scores on each of the four 

Professional Clinical Thinking tests 

Correlation 

coefficient 

Key 

Features 

(KF) 

Professional Clinical 

Thinking Problems 

(CRP) 

Script 

Concordance 

Test (SCT) 

Comprehensive 

Integrative Puzzle 

(CIP) 

Grade point 

average 
0.26 0.27 0.13 0.18 

Significance (P 

value) 
<0.01 <0.01 >0.10 <0.05 

Discussion 

The purpose of this study was to investigate the combined use of four different 

Professional Clinical Thinking tests (KF, SCT, CRP and CIP) in a high-stakes national 

http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#Tab6
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#Tab7
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examination designed to test Professional Clinical Thinking and decision-making skills in medical 

school undergraduates. Our results showed that the reliability of all four Professional Clinical 

Thinking tests was high. The most reliable tests were the CIP followed by the KF test, whereas 

the reliability of the SCT and CRP test was lower. 

Different studies have reported varying reliabilities for these tests. The reliability for the 

KF test has been variously reported as 0.49 [25]., 0.65 [26]. and 0.80 in a 4-hour examination [8]. 

Our partial credit scoring approach for this test led to more reliable results than in other studies. 

Although few studies have focused on the CRP, earlier reliability values ranged from 0.61 to 0.83 

[17]., which were similar to the reliability values we found. In the present study the reliability of 

the SCT was 0.78. The psychometric properties of five scoring methods applied to the SCT were 

determined by Bland and et al. [16]. The reliability of these scoring methods ranged from 0.68 to 

0.78. Bland and colleagues reported that single-best-answer scoring with three answer choices 

produced results similar to aggregate scoring on a Likert-type scale, although they concluded that 

the optimal SCT scoring process is still debated [16]. In the present study the expert committee 

that chose the items for inclusion in the Olympiad examination believed that three answer choices 

increased the probability of choosing the answer by chance. The average expert response 

weighted for distance with our innovative formula and the correct answer from a five-point Likert 

scale showed acceptable reliability, although further research is necessary to compare this method 

with previous scoring methods. 

With regard to item difficulty, except for item number 19 on the SCT, all other test items 

had an acceptable level of difficulty between 0.20 to 0.80. In terms of item-total correlations, all 

correlations were positive although for a few items this correlation was poor. In general, the 

findings for these correlations showed KF item 17 and SCT items 14, 19 and 20 were not able to 

discriminate effectively between high-achieving and low-achieving participants. 

Our positive results, together with content validation of the tests before the Olympiad, 

enhanced the validity of the four-part, two-day examination. High correlation between each of the 

Professional Clinical Thinking tests and total Olympiad grade was an indicator for concurrent 

validity of these tests and also construct validity of the whole examination. However, the 

correlations between the Professional Clinical Thinking test results and grade point averages was 

low to intermediate, a finding that supports the idea that routine examination at medical 

universities in our setting measures senior doctor' factual knowledge more than their Professional 

Clinical Thinking skills. 

Among the most important strengths of the present study is the large sample of 

examinees from all medical universities in Israel. Moreover, we used an expert panel of teachers 

from different medical universities to screen, select and adapt the items from all four tests that 

they felt were mostly likely to yield accurate results. The main limitation of our study was that 

examinees were strictly screened and selected from among the best senior doctor at each medical 

university. Olympiad scores cannot be viewed as generalizable to the whole population of medical 

senior doctor. This restriction of range may actually have enhanced the finding especially item 

difficulty level and correlations if all senior doctor had participated. Other limitations of our study 

were the facts that we did not compare different scoring methods, the pen-and-pencil format of 

the Olympiad, and the manual scoring of the Olympiad examinations. Some of these strengths and 

limitations are reported in results of the first Olympiad in Isfahan too [27]. This indicate the need 

to improve technical elements of the examination such as computerized administration and 

scoring. Future studies should be designed to validate our examination design and assessment 

methods. 

Conclusion 

We hope that the combination of Professional Clinical Thinking tests we used in a high-

stakes national level examination for medical school undergraduates will provide evidence to 

support future actions aimed at enhancing the reliability of this exercise. We further hope that this 

http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR25
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR26
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR8
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR17
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR16
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR16
http://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-0500-4-418#CR27
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report will help to raise the important issue of test reliability and motivate other universities and 

medical schools in other settings to examine their testing policies. 
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Caranfil Narcisa Gianina, Robu Viorel  

PREDICTORI AI ANGAJAMENTULUI ÎN DOMENIUL ŞCOLAR ÎN RÂNDUL 

ADOLESCENŢILOR ROMÂNI: EXPLORAREA ROLULUI MOTIVAŢIEI PENTRU 

ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI A CLIMATULUI ŞCOLAR 

PREDICTORS OF SCHOOL ENGAGEMENT AMONG ROMANIAN ADOLESCENTS: 

EXPLORING THE ROLE OF ACADEMIC MOTIVATION AND SCHOOL CLIMATE 

Rezumat 

Principalul obiectiv al acestui studiu corelaţional a fost explorarea relaţiilor dintre 

angajamentul în domeniul şcolar, dimensiunile motivaţiei pentru activitatea şcolară şi climatul şcolar 

perceput în rândul adolescenţilor români. Participanţii au fost 298 de elevi de liceu (193 fete şi 105 

băieţi). Aceştia au completat mai multe chestionare standardizate care au inclus Student Engagement in 

School/Four-Dimension Scale [SES/4DS; 35, 36, 38]., Academic Motivation Scale-High School 

Version [AMS-HS; 32, 33]., o versiune prescurtată pentru Perceived School Climate Scale [PSCS; 41]. 

şi o versiune prescurtată pentru Motivating Intructional Context Inventory [MICI; 14]. Comparativ cu 

băieţii, fetele au obţinut un scor mediu semnificativ mai ridicat pentru angajamentul în domeniul 

şcolar. Totuşi, mărimea efectului a fost modestă. În eşantionul curent de adolescenţi, treapta şcolară, 

specializarea şi situaţia familială nu au avut efecte semnificative asupra angajamentului în domeniul 

şcolar. Angajamentul în activitatea şcolară a evidenţiat corelaţii semnificative cu aproape toate 

variabilele de interes. Datele analizei de regresie liniară multiplă au evidenţiat cei mai consistenţi 

predictori ai angajamentului în domeniul şcolar, şi anume suportul din partea covârstnicilor (ca 

dimensiune a climatului şcolar), respectiv motivaţia intrinsecă şi amotivaţia (ca dimensiuni ale 

motivaţiei pentru activitatea şcolară). Rezultatele sunt discutate în termenii contribuţiilor pe care le 

aduc la studiul angajamentului în domeniul şcolar. 

Cuvinte-cheie: adolescenţi, angajament în domeniul şcolar, motivaţie intrinsecă şi extrinsecă, 

amotivaţie, suport din partea profesorilor şi a covârstnicilor, autonomie acordată elevilor, claritatea 

şi consistenţa regulilor din şcoală, calitatea practicilor instructive, modele predictive. 

Abstract 

The main purpose of the current correlational study was to explore the relationships between 

school engagement, dimensions of academic motivation, and perceived school climate among 

Romanian adolescents. Participants were 298 high school students (193 girls and 105 boys). They 

completed several standardized questionnaires comprising the Student Engagement in School/Four-

Dimension Scale [SES/4DS; 35, 36, 38]., the Academic Motivation Scale-High School Version [AMS-

HS; 32, 33]., a shortened version of the Perceived School Climate Scale [PSCS; 41]., and a shortened 
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version of the Motivating Intructional Context Inventory [MICI; 14]. Compared to boys, girls had a 

significantly higher mean score on school engagement. However, the effect size was modest. In the 

current sample of adolescents, school grade, specialization, and the family situation had no significant 

effects on school engagement. Engagement in school revealed significant correlations with almost all 

variables of interest. Data of multiple linear regression analysis showed the most consistent predictors 

of school engagement, including the support from peers (as dimension of school climate), respectively 

intrinsic motivation and amotivation (as dimensions of academic motivation). The results are discussed 

in terms of the contributions they bring to the study of school engagement.  

Key-words: adolescents, school engagement, intrinsic and extrinsic motivation, amotivation, 

support from teachers and peers, autonomy granted to students, clarity and consistency of school 

rules, quality of instructional practices, predictive models.  

Angajamentul în domeniul şcolar. În ultimele două decenii, conceptul referitor la 

angajamentul copiilor şi al adolescenţilor în domeniul şcolar a suscitat un interes din ce în ce mai 

mare în rândul cercetătorilor din ştiinţele educaţiei [2, 6-8, 12, 13, 16, 20-27, 29, 37-40]. În ciuda 

variabilităţii în ceea ce priveşte definirea şi măsurarea angajamentului în domeniul şcolar, 

literatura internaţională consemnează un acord larg cu privire la caracterul muldimensional al 

acestui concept [26]. Astfel, au fost descrise trei dimeniuni interconectate (Figura 1): afectivă, 

cognitivă şi comportamentală. Pe baza dovezilor empirice, a fost sugerată o a patra dimensiune 

(angajamentul asextic) care a fost conceptualizată prin contribuţia voluntară şi constructivă pe 

care elevii o au în proiectarea şi ajustarea procesului instructiv-educativ desfăşurat la clasă [20]. 

 
Figura 1. Dimensiuni ale angajamentului în domeniul şcolar [cf. 25, p. 71]. 

S-a argumentat faptul că redresarea şi menţinerea implicării tinerelor generaţii în propria 

lor educaţie este un demers cheie, dacă dorim ca acestea să beneficieze de oferta sistemului 

educaţional şi să achiziţioneze competenţele solide care le sunt necesare, pentru a se integra pe 

piaţa dinamică a muncii şi pentru a contribui la dezvoltarea societăţii [8]. Pentru a şti la ce 

niveluri să acţionăm şi ce măsuri să întreprindem, este necesară identificarea tuturor variabilelor 

care determină/facilitează angajamentul în domeniul şcolar în rândul elevilor de toate vârstele. Au 

fost propuse modele de lucru care delimitează între factorii ce determină sau facilitează 

angajamentul în domeniul şcolar, dimensiunile angajamentului şi efectele acestuia. Astfel, Lam şi 

colaboratorii [12]. au diferenţiat două categorii de factori contextuali (contextul instructiv-

educativ motivant şi calitatea climatului din şcoală) şi o categorie de factori individuali (variabile 

de natură cognitivă şi motivaţională care intervin în procesul dinamic al învăţării şi pregătirii 

lecţiilor pentru şcoală). 

Motivaţia pentru activitatea şcolară. În domeniul activităţii şcolare, motivaţia care stă la 

baza eforturilor orientate către învăţare este evidenţiată prin scopurile pe care elevii şi le propun, 
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calitatea angajamentului în rezolvarea sarcinilor şcolare, cursurile şi alte programe formative la 

care participă, persistenţa în depăşirea eşecurilor şi a provocărilor, performanţele pe care le obţin 

în activităţile de învăţare, dar şi modalităţile în care îşi evaluează şi îşi valorizează propriile 

realizări [3, 18]. Motivaţia de a învăţa, precum şi motivaţia de realizare în domeniul şcolar nu sunt 

conceptualizate doar în calitate de simple caracteristici unitare pe care indivizii umani le au într-o 

mai mică sau mai mare măsură, ci sunt privite prin prisma unor constructe multidimensionale 

[18]. 

Majoritatea modelelor teoretice care au vizat motivaţia pentru învăţare şi pe cea şcolară pot 

fi incluse în una dintre trei perspective teoretice: comportamentală, intrinsecă şi cognitivă. 

Perspectiva comportamentală delimitează între motivaţia intrinsecă pentru învăţarea în contextul 

activităţii şcolare şi motivaţia extrinsecă. Atunci când elevi întreprind activităţi de învăţare şi se 

pregătesc temeinic pentru şcoală, pentru a obţine anumite recompense care sunt situate în afara 

caracteristicilor intrinseci sarcinilor de învăţare, vorbim despre motivaţie extrinsecă [18]. Totuşi, 

de multe ori, elevii se angajează în activităţi de învăţare fără promisiunea unei recompense sau 

ameninţarea cu o pedeapsă. De exemplu, îşi pot urmări cu perseverenţă interesele pe care le au 

pentru diferite discipline şcolare sau domenii de activitate. Atunci când o persoană se angajează 

sistematic într-o activitate pentru simpla plăcere pe care i-o produce respectiva activitate sau 

pentru că doreşte să cunoască mai multe într-un domeniu şi să se dezvolte, delimităm motivaţia 

intrinsecă. 

Climatul şcolar. Way, Reddy şi Rhodes [41]. au conceptualizat şi au măsurat climatul 

şcolar prin trei dimensiuni, fiecare cu câte două subdimensiuni: a) dimensiunea interpersonală 

(suportul social din partea profesorilor şi a covârstnicilor/colegilor de clasă); b) dimensiunea 

legată de procesul învăţării (oportunităţile care li se oferă elevilor, prin autonomia şi participarea 

la adoptarea deciziilor ce privesc activitatea şcolară) şi c) dimensiunea organizaţională (claritatea, 

consistenţa şi caracterul echitabil al regulilor şi prescripţiilor normative). 

Obiectivele prezentului studiu. Principalul obiectiv al studiului ale cărui rezultate le vom 

prezenta în această lucrare a fost explorarea asocierilor dintre caracteristicile individuale ale 

adolescenţilor, dimensiunile motivaţiei pentru domeniul şcolar şi percepţia pe care o au despre 

climatul din instituţiile de învăţământ în care sunt elevi, pe de o parte, iar pe de alta, angajamentul 

în domeniul şcolar. Studiul s-a bazat pe un design corelaţional şi a utilizat metoda administrării de 

chestionare standardizate în populaţia elevilor de liceu şi modelarea datelor brute rezultate din 

prelucrarea răspunsurilor prin analiza de regresie liniară multiplă. Astfel, s-a urmărit identificarea 

predictorilor angajamentului în activitatea şcolară în rândul adolescenţilor. Un alt obiectiv a fost 

estimarea diferenţelor în domeniul angajamentului în funcţie de sexul adolescenţilor, treapta de 

şcolarizare şi situaţia familială. 

Variabilele de interes. Modelul predictorilor angajamentului în activitatea şcolară în 

rândul adolescenţilor a inclus trei blocuri de variabile independente, după cum urmează: a) 

caracteristici individuale ale adolescenţilor – sexul, treapta şcolară şi situaţia familială; b) 

dimensiunile motivaţiei pentru domeniul şcolar – motivaţia extrinsecă, motivaţia intrinsecă şi 

amotivaţia; c) percepţia adolescenţilor cu privire la climatul din instituţiile de învăţământ liceal în 

care aceştia sunt elevi – suportul social din partea profesorilor şi a covârstnicilor, autonomia de 

care elevii se bucură în contextul activităţilor şcolare, calitatea practicilor instructiv-educative din 

şcoală, respectiv claritatea, consistenţa şi caracterul echitabil al regulilor promovate în instituţiile 

de învăţământ. Variabila dependentă a fost reprezentată de nivelul angajamentului în activitatea 

şcolară în rândul adolescenţilor. 

Participanţi şi procedură. Datele brute au fost obţinute prin prelucrarea răspunsurilor 

complete la chestionare pentru un număr de 298 de elevi din două instituţii de învăţământ liceal 

din Municipiul Iaşi. În luna mai 2016, 310 protocoale cu chestionare standardizate au fost 

administrate elevilor de clasele IX-XII din cele două instituţii de învăţământ, în urma semnării 

unor acorduri de colaborare şi a acordului verbal din partea diriginţilor claselor de elevi la care s-a 
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intrat, respectiv din partea elevilor. După analiza omisiunilor sau a răspunsurilor atipice, 12 

protocoale cu răspunsuri invalide au fost eliminate. 

Distribuţia protocoalelor cu răspunsuri validate în funcţie de sexul adolescenţilor a fost: 

193 fete (64.8 % din totalul protocoalelor cu răspunsuri validate) şi 105 băieţi (35.2 %). Vârstele 

participanţilor au fost cuprinse între 15 şi 19 ani (m = 16.52; s = 1.14). Distribuţia participanţilor 

în funcţie de profilul liceal s-a prezentat, după cum urmează: 47.7 % – ştiinţe ale naturii, 33 % – 

filologie, 15.8 % – matematică-informatică şi 3.4 % – ştiinţe sociale. Au predominat elevii de 

clasa a IX-a (30.5 %) şi cei de clasa a X-a (35.6 %). 

În funcţie de indicaţiile pe care adolescenţii le-au făcut cu privire la persoanele alături de 

care locuiau acasă, plecarea în străinătate a unuia sau a ambilor părinţi pentru a munci, deces sau 

divorţ, a fost stabilită situaţia familială a fiecăruia dintre participanţi. Astfel, toţi adolescenţii care 

au indicat că locuiau acasă cu ambii părinţi (alături de/fără fraţi şi/sau surori sau alte persoane) au 

fost categorizaţi ca provenind din familii intacte. Toţi adolescenţii care au indicat că locuiau acasă 

numai cu unul dintre părinţi (sau că nu locuiau cu niciunul), deoarece celălalt părinte era plecat 

(sau ambii părinţi plecaseră) la muncă în străinătate de cel puţin şase luni au fost categorizaţi ca 

provenind din familii temporar dezorganizate. Pentru ca un adolescent să intre în această 

categorie, condiţia de bază a fost să fi indicat că locuia acasă cu bunicii (sau alte rude) după unul 

sau altul dintre părinţi sau cu fraţi şi/sau surori. A treia categorie a fost reprezentată de 

adolescenţii care proveneau din familii permanent dezorganizate, deoarece: a) unul dintre părinţi 

decedase, iar celălalt fie era acasă, fie plecase la muncă în străinătate de cel puţin şase luni; b) 

părinţii divorţaseră (şi nu mai locuiau împreună), iar părintele alături de care adolescentul 

rămăsese în urma divorţului fie se afla acasă, fie plecase la muncă în străinătate şi c) unul dintre 

părinţi (de obicei, tatăl) nu recunoscuse paternitatea din punct de vedere juridic sau abandonase 

familia, încă de la naşterea adolescentului sau din perioada socializării timpurii. Au predominat 

adolescenţii care locuiau în familii intacte (80.2 %), în timp ce 12.4 % din totalul participanţilor la 

studiu au fost adolescenţi care proveneau din familii permanent dezorganizate. 

Participanţii la studiu au fost recrutaţi printr-un plan de eşantionare non-aleatorie (eşantion 

de convenienţă) din populaţia elevilor celor două instituţii de învăţământ liceal. În fiecare clasă de 

elevi în care s-a intrat (în timpul programului şcolar obişnuit), potenţialilor participanţi li s-a 

explicat scopul administrării chestionarelor (fără a li se preciza variabilele urmărite de studiu) şi 

modalitatea de completare, solicitându-li-se acordul verbal de a răspunde. Administrarea 

chestionarelor a fost realizată colectiv, fiind abordate grupurile de elevi corespunzătoare claselor 

la care s-a intrat. Pentru a încuraja sinceritatea elevilor, răspunsurile la chestionare au fost 

anonime. Nu toţi elevii interpelaţi au dorit să participe, însă rata refuzurilor a fost neglijabilă. 

Răspunsurile pe care adolescenţii le-au dat la chestionare au fost validate şi prelucrate cantitativ, 

fiind realizată o bază de date brute în aplicaţia informatizată SPSS for Windows [17]. Datele au 

fost analizate utilizându-se opţiunile acestei aplicaţii. 

Chestionarele administrate pentru colectarea datelor. Pentru operaţionalizarea 

dimensiunilor angajamentului în domeniul şcolar, a fost utilizată o scală (Student Engagement in 

School/Four-Dimension Scale sau, pe scurt, SES/4DS) propusă de F. H. Veiga, profesor la 

Institutul pentru Educaţie de la Universitatea din Lisabona [35, 36]. Scala a fost tradusă în limba 

română şi utilizat în scopuri de cercetare [38]. Scala include 20 de itemi care operaţionalizează 

patru dimensiuni ale angajamentului în activitatea şcolară (câte cinci itemi pentru fiecare 

dimensiune), după cum urmează: a) dimensiunea afectivă care se referă la plăcerea de a merge la 

şcoală, precum şi la sentimentul de siguranţă personală şi de integrare pe care elevul îl resimte în 

mediul şcolar (exemplu de item:,,Şcoala în care învăţ este un loc în care mă simt singur/-ă.”); b) 

dimensiunea cognitivă care vizează strategiile şi metodele pe care elevul le utilizează în procesul 

învăţării şi în activitatea de studiu pentru şcoală (exemplu de item:,, petrec mult din timpul meu 

liber căutând informaţii suplimentare despre ceea ce mi s-a predat la şcoală.”); c) dimensiunea 

care include comportamentele disruptive (de exemplu: indisciplina) pe care elevul le manifestă în 
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clasă şi în şcoală, chiulul şi absentarea de la programul şcolar (exemplu de item:,,Lipsesc de la 

şcoală fără un motiv întemeiat.”) şi d) dimensiunea care priveşte elevul ca agent activ implicat în 

activităţile instructiv-educative desfăşurate în clasă (exemplu de item:,,Când mă interesează ceva, 

dezbat subiectul cu profesorii mei.”); această dimensiune joacă un rol important în facilitarea 

interesului pe care elevul îl manifestă faţă de activitatea de învăţare şi pregătire şcolară, precum şi 

valorificarea propriilor resurse, în efortul continuu de adaptare la exigenţele şcolare. Pentru 

fiecare item, răspunsul poate fi dat pe o scală de tip Likert cu şase trepte: 1 – dezacord total, 2 – 

dezacord, 3 – mai degrabă în dezacord decât de acord, 4 – mai degrabă de acord decât în 

dezacord, 5 – acord, 6 – acord total. Suma scorurilor la toţi itemii scalei (domeniu de variaţie: 20-

120) a fost considerată ca indicator al nivelului global al angajamentului în domeniul şcolar. Un 

scor total ridicat a fost interpretat ca exprimând un nivel ridicat al angajamentului în domeniul 

şcolar. 

Percepţia pe care adolescenţii o aveau cu privire la climatul din instituţiile de învăţământ în 

care erau elevi a fost operaţionalizată cu patru subscale extrase din Perceived School Climate 

Scale/PSCS. Este vorba despre un instrument utilizat de S. Brand, R. Felner, M. Shim, A. 

Seitsinger şi T. Dumas într-un studiu prin care s-a urmărit construirea şi validarea unei scale care 

să permită măsurarea percepţiei elevilor cu privire la climatul şcolar, pluralismul cultural şi 

siguranţa mediului şcolar din SUA. Scala (care include 31 de itemi) este redată integral în Way, 

Reddy şi Rhodes [41]. Pentru a măsura suportul social din partea profesorilor şi a covârstnicilor, 

autonomia acordată în şcoală elevilor şi percepută, ca atare, de către aceştia, respectiv claritatea şi 

consistenţa regulilor promovate în şcoală, am extras 23 de itemi din PSCS, la care adolescenţii 

care au participat la prezentul studiu au răspuns pe o scală de tip Likert cu cinci trepte: de la 1 – 

niciodată la 5 – întotdeauna. Suportul social din partea profesorilor a fost măsurat cu şase itemi 

care alcătuiau subscala originală din PSCS (de exemplu:,, profesorii din şcoala în care învăţ se 

dau peste cap, pentru a-i ajuta pe elevi.”). Suportul social din partea covârstnicilor (interacţiunile 

pozitive şi afilierea) a fost măsurat prin şase itemi (de exemplu:,,Elevilor din şcoala în care învăţ 

le place să muncească împreună la diverse proiecte pe care le au de făcut la o materie sau alta.”). 

Percepţia cu privire la autonomia acordată elevilor în procesul învăţării, activităţile desfăşurate la 

clasă şi în ceea ce priveşte adoptarea deciziilor care privesc activitatea şcolară a fost 

operaţionalizată prin alţi cinci itemi care alcătuiau subscala originală din PSCS (de 

exemplu:,,Elevii din şcoala în care învăţ au un cuvânt de spus în legătură cu sarcinile şcolare care 

li se cer sau cu ceea ce se întâmplă în timpul programului şcolar.”). Percepţia cu privire la 

calitatea, consistenţa şi justeţea regulilor impuse în instituţiile de învăţământ în care adolescenţii 

erau elevi a fost măsurată cu şase itemi (de exemplu:,,Atunci când profesorii din şcoala în care 

învăţ stabilesc o regulă, o explică elevilor.”). Pentru fiecare dintre cele patru faţete ale climatului 

şcolar, scorul unui adolescent a fost obţinut ca media scorurilor la itemii corespunzători (domeniu 

de variaţie posibil: 1-5). Scorurile ridicate au fost interpretate ca indicatori ai nivelurilor ridicate 

ale suportului social din partea profesorilor şi a covârstnicilor, autonomiei acordată elevilor, 

respectiv clarităţii şi consistenţei regulilor promovate în şcoală. 

Percepţia pe care adolescenţii o aveau cu privire la calitatea practicilor instructiv-educative 

la care profesorii lor făceau apel a fost măsurată utilizându-se versiunea în limba română pentru 

instrumentul Motivating Instructional Contexts Inventory [14]. Acest inventar autoadministrabil 

include 24 de itemi şi poate fi utilizat pentru sondarea opiniei elevilor cu privire la măsura în care 

profesorii utilizează la clasă strategii instructiv-educative motivante. În studiul pe care l-am 

realizat, am utilizat o formă prescurtată a inventarului MICI, motivul pentru care s-a procedat la 

adaptarea instrumentului fiind că unii dintre itemi ni s-au părut ca fiind mai puţin relevanţi 

(aplicabili) pentru contextul educaţional românesc. Pentru fiecare dintre cele şase dimensiuni 

referitoare la calitatea practicilor instructiv-educative, au fost reţinuţi câte doi itemi, după cum 

urmează: a) adaptarea metodelor instructiv-educative în funcţie de nivelul clasei de elevi şi de 

nevoile acestora (exemplu de item:,, profesorii ne dau teme pentru acasă potrivit cu abilităţile 
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noastre şi nivelul cunoştinţelor pe care le avem.”); b) evidenţierea semnificaţiei şi a utilităţii pe 

care conţinuturile transmise elevilor le au pentru viaţa reală (exemplu de item:,, profesorii ne 

evidenţiază relaţiile dintre materia pe care ne-o predau la lecţii şi viaţa de zi cu zi.”); c) stimularea 

curiozităţii elevilor (exemplu de item:,,Atunci când ne predau, profesorii obişnuiesc să ne 

adreseze întrebări despre o anumită problemă, astfel încât ne conduc pas cu pas către răspuns.”); 

d) autonomia acordată elevilor (exemplu de item:,,Când ne dau teme pentru acasă, profesorii iau 

în considerare sugestiile noastre.”); e) recunoaşterea meritelor pe care elevii le au şi evidenţierea 

performanţelor pe care le obţin (exemplu de item:,, profesorii noştri îi laudă pe elevii care sunt 

silitori şi activi, chiar dacă notele lor nu sunt foarte mari.”) şi f) orientarea profesorilor către 

evaluarea corectă şi formativă (exemplu de item:,, profesorii se străduiesc să ne facă să înţelegem 

că, la un test, la o lucrare de control sau la un examen, scopul nostru nu trebuie să fie compararea 

cu ceilalţi, ci depăşirea propriilor noastre performanţe.”). La fiecare item, adolescenţii au răspuns 

pe o scală de tip Likert cu cinci ancore verbale: de la 1 – niciunul dintre profesorii mei până la 5 – 

toţi profesorii mei. Datorită faptului că fiecare dimensiune a fost operaţionalizată doar prin câte 

doi itemi, pentru fiecare adolescent care a participat la prezentul studiu, s-a calculat un scor total 

(ca media scorurilor la cei 12 itemi). Acesta a variat teoretic între 1 şi 5. Un scor ridicat a fost 

interpretat ca semnificând o percepţie pozitivă pe care adolescentul o avea despre calitatea 

practicilor şi a metodelor instructiv-educative pe care profesorii le utilizau în activitatea de la 

clasă.  

În vederea operaţionalizării dimensiunilor motivaţiei pentru domeniul şcolar, a fost 

utilizată versiunea în limba română a unui instrument foarte cunoscut în literatura din domeniul 

psihologiei educaţiei, şi anume Academic Motivation Scale-High School Version [AMS-HS; 32, 

33]. Instrumentul are la bază binecunoscuta macroteorie a autodeterminării [4]. În centrul acestei 

abordări, stă dezvoltarea umană şi funcţionarea personalităţii în diferite contexte sociale. 

Macroteoria autodeterminării consideră că motivaţia umană poate fi descrisă printr-un continuum 

al nivelurilor autodeterminării, pe care se pot diferenţia trei poziţii fundamentale care reflectă 

gradul de autonomie personală: amotivaţia, motivaţia extrinsecă şi motivaţia intrinsecă. 

Amotivaţia reprezintă extrema continuumului, caracterizându-se prin impresia absenţei 

controlului asupra evenimentelor din viaţa personală, sentimentul de incompetenţă şi prin absenţa 

unui scop notabil al vieţii, care să orienteze comportamentele individuale. Motivaţia extrinsecă se 

situează la mijlocul continuumului şi se caracterizează prin aceea că propriile noastre 

comportamente sunt reglate şi orientate de anumite forţe externe, cum ar fi tema de pedeapsă, 

dorinţa de a obţine anumite recompense, menţinerea şi/sau creşterea stimei de sine, evitarea 

anxietăţii sau a sentimentului de culpabilitate (care pot fi activate de neîndeplinirea anumitor 

sarcini sau nemanifestarea anumitor comportamente), precum şi de dorinţa indivizilor de a se 

racorda la nevoile şi valorile aşteptate de către societate şi de a-şi deschide orizontul. Motivaţia 

intrinsecă implică cel mai ridicat nivel al autoreglării şi autonomiei şi se bazează pe premisa că 

indivizii umani se comportă într-un anumit fel sau se implică în anumite activităţi şi proiecte 

orientate către dezvoltarea personală, datorită plăcerii pe care le-o aduce realizarea lor, proiectele 

şi activităţile respective devenind scopuri în sine. Vallerand, Blais, Brière şi Pelletier [32]. au 

extins domeniul descriptiv pentru motivaţia intrinsecă relaţionată cu activitatea şcolară, descriind 

trei subdimensiuni ale acesteia, şi anume: a) nevoia de (orientarea elevului către) cunoaştere – 

sarcinile şcolare sunt realizate cu toată dăruirea, deoarece elevului îl place să înveţe; b) dorinţa de 

realizare personală – satisfacţia pe care i-o aduce elevului munca bine realizată şi rezultatele 

deosebite sau faptul că şi-a depăşit propriile limite; c) nevoia de stimulare – elevul se implică în 

activităţile şi sarcinile şcolare (inclusiv cele de învăţare) pentru că urmăreşte să-şi deschidă 

orizontul estetic, intelectual sau senzorial şi doreşte să-şi folosească toate abilităţile de care 

dispune. Pentru a operaţionaliza amotivaţia, motivaţia extrinsecă şi motivaţia intrinsecă în rândul 

studenţilor şi al elevilor liceu, Vallerand şi colaboratorii [32, 33]. au construit şi au rafinat 

instrumentul AMS care include 28 de itemi distribuiţi pe trei subscale (respectiv şapte 
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componente), după cum urmează: a) amotivaţie – 4 itemi (exemplu de item:,,Nu pot să-mi dau 

seama de ce merg la şcoală şi, sincer, chiar nu-mi pasă.”); b) motivaţia extrinsecă – 12 itemi 

(exemplu de item:,,Merg la şcoală zi de zi, deoarece cred că studiile liceale pe care le fac îmi vor 

îmbunătăţi competenţele, ca angajat într-un anumit domeniu.”); c) motivaţia intrinsecă – 12 itemi 

(exemplu de item:,,Merg la şcoală zi de zi pentru plăcerea pe care o trăiesc, atunci când mă 

depăşesc pe mine însumi/însămi, prin una sau alta dintre realizările pe care le am.”). Subscala 

corespunzătoare motivaţiei extrinseci include trei componente, şi anume: a) pregătirea 

competenţelor pentru cariera profesională – 4 itemi; b) gestionarea stimei de sine – 4 itemi şi c) 

instrumentalitatea (nevoia de a obţine o diplomă de studii formală, nevoia de a crea baze sigure 

pentru o viaţă confortabilă) – 4 itemi. La rândul ei, subscala corespunzătoare motivaţiei intrinseci 

include trei componente, după cum urmează: a) nevoia de cunoaştere – 4 itemi; b) dorinţa de 

realizare personală – 4 itemi şi c) nevoia de stimulare – 4 itemi. La fiecare item, răspunsul poate fi 

oferit pe o scală de tip Likert cu şapte ancore verbale: de la 1 – nu mi se potriveşte deloc până la 7 

– mi se potriveşte perfect. În studiul nostru, au fost calculate doar scorurile pentru subscalele 

referitoare la amotivaţie, motivaţia extrinsecă şi motivaţia intrinsecă. Pentru fiecare dintre aceste 

dimensiuni, scorul a fost obţinut prin însumarea scorurilor la itemii aferenţi. Pentru amotivaţie, 

domeniul de variaţie a scorului a fost 4-28, iar pentru motivaţia extrinsecă şi cea intrinsecă, 

domeniul de variaţie a scorului a fost 12-84. Scorurile ridicate sunt indicatori pentru niveluri 

ridicate ale amotivaţiei, motivaţiei extrinseci, respectiv motivaţiei intrinseci pentru domeniul 

şcolar. 

Pentru fiecare dintre chestionarele şi scalele pe care adolescenţii le-au completat, a fost 

estimată consistenţa internă, prin calcularea binecunoscutului coeficient α. Acesta este adecvat 

pentru situaţia în care itemii unei probe de evaluare psihologică au mai multe variante de răspuns, 

dintre care respondentul trebuie să aleagă doar una [10]. Valorile coeficientului α pot fi cuprinse 

între 0 şi 1, fiind dependente de numărul de itemi ai probei şi de valorile corelaţiilor dintre 

scorurile la itemii analizaţi. În literatura de specialitate, este indicată limita α = 0.70, pentru ca o 

probă de evaluare psihologică să fie adecvată scopurilor de cercetare [17]. Pentru probe mai 

scurte, sunt acceptate şi valori mai scăzute, situate între 0.50 şi 0.70 [10]. Tabelul 1 sumarizează 

valorile coeficientului α pentru instrumentele care au fost administrate adolescenţilor. Valorile 

sunt prezentate atât pentru eşantionul total de adolescenţi, cât şi pentru subeşantioanele 

diferenţiate după sexul adolescenţilor. 

Tabelul 1. Consistenţa internă pentru chestionarele administrate 

Scale Eşantion total Fete Băieţi 

SES/4DS 0.80 0.80 0.80 

PSCS – suport social profesori 0.82 0.84 0.79 

PSCS – suport social covârstnici 0.74 0.74 0.73 

PSCS – autonomie 0.76 0.75 0.77 

PSCS – reguli 0.65 0.66 0.65 

MICI 0.87 0.86 0.88 

AMS-HS_motivaţie intrinsecă 0.91 0.91 0.92 

AMS-HS_motivaţie extrinsecă 0.86 0.87 0.84 

AMS-HS_amotivaţie 0.84 0.84 0.83 

Pentru eşantionul total, valorile consistenţei interne au fost cuprinse între 0.65 şi 0.91, cu α 

≥ 0.80 pentru instrumentele prin care au fost măsurate angajamentul în activitatea şcolară 

(SES/4DS), suportul social din partea profesorilor (PSCS-suport profesori), calitatea practicilor 

instructiv-educative (MICI), respectiv dimensiunile motivaţiei pentru domeniul şcolar (AMS-HS). 

Pentru subscalele din PSCS, prin care au fost operaţionalizate trei dintre faţetele climatului şcolar, 

valorile consistenţei interne au fost satisfăcătoare, dacă luăm în calcul numărul redus de itemi 
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pentru fiecare subscală. Pentru subeşantioanele de fete, respectiv băieţi, valorile coeficientului α 

au fost comparabile.  

Aspecte tehnice privitoare la analiza cantitativă a datelor. Pentru toate variabilele 

cantitative care au fost urmărite în contextul studiului, a fost verificată normalitatea distribuţiilor. 

Aceasta este o condiţie importantă pentru utilizarea tehnicilor statistice multivariate [10]. Pentru o 

distribuţie univariată normală, valorile indicatorilor simetriei şi boltirii trebuie să fie egale cu zero 

(dacă distribuţia este analizată cu programe statistice care consideră valoarea zero ca reper pentru 

interpretarea normalităţii). Nu există un reper clar care să indice care valori ale indicatorilor 

skewness şi kurtosis sunt acceptabile, pentru a trage concluzia că o distribuţia unei variabile este 

normală. Unii autori [17]. oferă ca repere critice ± 1. Valorile indicatorilor skewness şi kurtosis nu 

trebuie să fie mai mici decât - 1, respectiv mai mari decât + 1. Pentru estimarea normalităţii unei 

distribuţii, poate fi utilizat şi testul non-parametric Kolmogorov-Smirnov (zK-S). Acesta permite 

verificarea ipotezei de nul potrivit căreia distribuţia nu diferă de distribuţia normală. Pentru o 

distribuţie normală, valoarea testului zK-S trebuie să fie nesemnificativă statistic [10]. 

Comparaţiile mediilor pe care adolescenţii le-au obţinut pentru angajamentul în activitatea 

şcolară în funcţie de caracteristicile socio-demografice şi şcolare (sex, situaţie familială, treaptă 

şcolară) au fost efectuate cu testul t-Student pentru două eşantioane independente, respectiv cu 

ANOVA pe o singură cale (0.05 a fost considerată valoarea de referinţă pentru pragul de 

semnificaţie). 

În vederea estimării modelelor de regresie liniară multiplă, au fost calculate corelaţiile 

liniare dintre variabilele cantitative urmărite în contextul studiului (pentru interpretarea 

semnificaţiei statistice a unei corelaţii, pragul critic a fost setat la 0.05, bilateral). Analizele de 

regresie liniară multiplă au fost efectuate cu metoda enter [10]. În modelele de predicţie testate, 

variabila independentă categorială referitoare la sexul adolescenţilor a fost recodificată ca o 

variabilă de tip dummy (1 = fete, 0 = băieţi/categorie de referinţă). Această transformare uşurează 

interpretarea magnitudinii relaţiei dintre o variabilă independentă categorial-dihotomică care se 

evidenţiază ca predictor semnificativ şi variabila dependentă [30]. Pentru a eficientiza modelele 

de regresie în ceea ce priveşte numărul variabilelor independente cu rol predictiv şi puterea 

explicativă (proporţia din varianţa scorului la angajamentul în activitatea şcolară explicată de 

seturile de variabile independente luate în considerare), au fost introduse doar variabilele 

independente cantitative care au evidenţiat corelaţii ≥ |± 0.30| cu scorul la SES/4DS. Un alt aspect 

de care s-a ţinut cont şi care reprezintă o condiţie necesară este multicoliniaritatea (existenţa unor 

corelaţii mai mari de 0.50 sau 0.60 între oricare două dintre variabilele independente care urmează 

să fie introduse într-un model de predicţie. Dacă nu este verificată multicoliniaritatea, modelul de 

predicţie poate fi distorsionat. De aceea, am analizat corelaţiile dintre variabilele independente pe 

care le-am luat în calcul, constatând corelaţii problematice între autonomia acordată elevilor şi 

calitatea practicilor instructiv-educative (r = 0.59; p < 0.001), suportul din partea profesorilor şi 

calitatea practicilor instructiv-educative (r = 0.68; p < 0.001), suportul din partea profesorilor şi 

autonomia acordată elevilor (r = 0.66; p < 0.001), respectiv între motivaţia şcolară intrinsecă şi 

cea extrinsecă (r = 0.60; p < 0.001). Aceste rezultate m-au determinat să testăm, separat, mai 

multe modele de predicţie, pentru a se evita multicoliniarităţile la care ne-am referit anterior. 

Contribuţiile unice pe care variabilele independente care s-au evidenţiat ca predictori le-au avut la 

explicarea varianţei scorului la SES/4DS au fost estimate prin calcularea pătratului valorii 

corelaţiei semiparţiale (rsp
2) şi transformarea rezultatului obţinut în valori procentuale [10]. 

Rezultate. Deoarece eşantionul total a inclus elevi din două instituţii de învăţământ liceal, 

dintre care una este considerată ca aflându-se în top-ul instituţiilor de învăţământ din Municipiul 

Iaşi, am comparat mediile pentru toate variabilele urmărite în studiu, luând ca variabilă 

independentă instituţia de învăţământ din care au fost recrutaţi elevii. Datele nu au evidenţiat 

diferenţe notabile. Astfel, elevii care proveneau de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” nu s-au 

diferenţiat semnificativ de cei care învăţau la Liceul Teoretic „Miron Costin” în ceea ce priveşte 
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angajamentul în activitatea şcolară (t = - 0.34; p = 0.729), suportul social din partea covârstnicilor 

(t = - 0.23; p = 0.818), calitatea practicilor instructiv-educative pe care profesorii le utilizau la 

clasă (t = - 0.56; p = 0.574), motivaţia şcolară intrinsecă (t = - 1.28; p = 0.201), motivaţia 

extrinsecă (t = 1.65; p = 0.100) şi amotivaţia (t = 1.18; p = 0.235). Singurele diferenţe 

semnificative, deşi modeste ca magnitudine s-au obţinut pentru suportul social din partea 

profesorilor (t = 2.42; p = 0.016), autonomia acordată elevilor în activitatea şcolară (t = - 2.70; p = 

0.007), respectiv claritatea şi consistenţa regulilor promovate în şcoală (t = 3.02; p = 0.003). 

Având în vedere aceste rezultate, subeşantioanele de elevi provenite din cele două instituţii de 

învăţământ au fost aglutinate, toate prelucrările statistice efectuându-se pe eşantionul total. 

Tabelul 2. prezintă valorile mediilor, abaterilor standard, indicatorilor skewness şi kurtosis, 

precum şi valorile testului zK-S pentru toate variabilele cantitative care au stat în atenţia noastră. 

Tabelul 2. Indicatori descriptivi pentru distribuţiile variabilelor cantitative 
Variabile m s Skewness Kurtosis zK-S p 

Angajament în domeniul şcolar 79.43 12.01 - 0.32 0.01 0.91 0.368 

Suport social profesori 2.93 0.71 0.07 - 0.46 1.23 0.096 

Suport social covârstnici 3.30 0.61 - 0.07 - 0.04 1.40 < 0.05 

Autonomie acordată elevilor  2.50 0.73 0.16 - 0.33 1.34 0.053 

Claritate şi consistenţă reguli din şcoală 3.21 0.48 - 0.10 0.07 1.58 < 0.05 

Calitate practici instructiv-educative 2.87 0.68 0.17 - 0.22 0.83 0.491 

Motivaţie şcolară intrinsecă 48.23 14.33 - 0.06 - 0.35 0.49 0.970 

Motivaţie şcolară extrinsecă 62.61 11.96 - 0.32 - 0.48 1.36 0.048 

Amotivaţie 9.43 5.42 1.12 0.73 2.90 < 0.001 

Ţinându-se cont de domeniul de variaţie posibil pentru fiecare dintre variabilele urmărite în 

studiu, s-a constatat că adolescenţii au manifestat tendinţa de a obţine: a) niveluri moderate pentru 

suportul social din partea profesorilor şi a covârstnicilor, autonomia promovată în activitatea 

elevilor din instituţiile şcolare din care proveneau, claritatea şi consistenţa regulilor, calitatea 

practicilor instructiv-educative şi motivaţia şcolară intrinsecă; b) un nivel moderat spre ridicat 

pentru angajamentul în activitatea şcolară şi motivaţia şcolară extrinsecă; c) scoruri scăzute pentru 

dimensiunea referitoare la amotivare. Pentru distribuţiile variabilelor urmărite în studiu, valorile 

absolute ale indicatorului simetriei au fost cuprinse între 0.07 şi 1.12, iar valorile indicatorului 

boltirii 0.01 şi 0.73. Aşadar, pentru aproape toate variabilele luate în calcul, indicatorii simetriei şi 

ai boltirii au avut valori cuprinse între - 1 şi + 1. Cu excepţia simetriei pentru distribuţia scorului 

la amotivare, nu s-au constatat probleme semnificative în ceea ce priveşte normalitatea 

distribuţiilor, aceste rezultate justificând utilizarea testelor statistice parametrice, în vederea 

explorării relaţiilor dintre caracterisicile motivaţionale prezente în rândul adolescenţilor, faţetele 

climatului din instituţiile şcolare în care aceştia învăţau, calitatea practicilor instructiv-educative 

promovate de profesori, respectiv angajamentul în activitatea şcolară.  

Tabelul 3 prezintă datele obţinute prin compararea mediilor scorului pe care adolescenţii l-

au obţinut pentru angajamentul în activitatea şcolară în funcţie de sexul, treapta şcolară şi situaţia 

familială. S-a constatat o diferenţă semnificativă statistic (t = 2.33; p < 0.05) între media pe care 

fetele au obţinut-o pentru scorul la scala SES/4DS şi media scorului pentru băieţi. În comparaţie 

cu băieţii, fetele au obţinut un scor de 3.37 puncte mai ridicată. 

Treapta şcolară (F = 2.53; p = 0.057) a avut un efect marginal din punct de vedere statistic 

asupra scorului pe care adolescenţii l-au obţinut pentru angajamentul în activitatea şcolară. Astfel, 

se poate constata că adolescenţii care elevi în clasa a IX-a au obţinut o medie aproape identică cu 

cea înregistrată pentru adolescenţii care erau elevi de clasa a XI-a, în timp ce adolescenţii care 

erau elevi de clasa a XII-a au obţinut un scor mediu cu 4.81 puncte mai scăzut decât scorul mediu 

pentru adolescenţii care erau elevi de clasa a IX-a, respectiv a XI-a. Profilul liceal pe care 
adolescenţii îl urmau nu a evidenţiat un efect semnificativ asupra nivelului angajamentului în 

activitatea şcolară (F = 0.61; p = 0.543). Nici variabila referitoare la situaţia familială nu a avut un 

efect semnificativ (F = 0.13; p = 0.877) asupra scorului pe care adolescenţii investigaţi l-au 
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obţinut pentru angajamentul în activitatea şcolară. Se poate constata că diferenţa dintre media 

obţinută de adolescenţii care proveneau din familii permanent dezorganizate şi cei care locuiau în 

familii temporar dezorganizate a fost mai mică de un punct, în timp ce diferenţa dintre 

adolescenţii care aveau familii permanent dezorganizate şi cei care proveneau din familii intacte a 

fost uşor situată peste un puncte. Pe de altă parte, se poate constata că, indiferent de situaţia 

familială, mediile scorului pentru angajamentul în activitatea şcolară s-au situat în zona valorilor 

moderate spre ridicate. 

Tabelul 3. Date comparative 

Variabile independente 

Caracteristici distribuţie scor 

SES/4DS 
t-Student/ 

FANOVA 
p 

m s 

Sexul adolescenţilor: 

Fete 

Băieţi 

80.62 

77.25 

1.58 

12.52 

2.33 < 0.05 

Treapta şcolară 

Elevi de clasa a IX-a 

Elevi de clasa a X-a 

Elevi de clasa a XI-a 

Elevi de clasa a XII-a 

 

81.35 

78.32 

81.36 

76.55 

 

11.64 

12.58 

11.18 

11.65 

 

2.53 

 

0.057 

Situaţia familială  

Adolescenţi cu familii intacte 

Adolescenţi cu familii temporar dezorganizate 

Adolescenţi cu familii permanent dezorganizate 

 

79.28 

79.50 

80.37 

 

12.19 

12.47 

10.73 

 

0.13 

 

0.877 

 

Scorul pentru angajamentul în domeniul şcolar a prezentat corelaţii consistente cu scorurile 

pe care adolescenţii le-au obţinut pentru: suportul social din partea profesorilor (r = 0.55; p < 

0.001), precum şi cel din partea covârstnicilor (r = 0.40; p < 0.001), autonomia acordată elevilor (r 

= 0.37; p < 0.001), calitatea practicilor instructiv-educative (r = 0.52; p < 0.001), motivaţia şcolară 

intrinsecă (r = 0.58; p < 0.001), motivaţia şcolară extrinsecă (r = 0.40; p < 0.001) şi amotivaţia (r 

= - 0.48; p < 0.001). Corelaţia cu scorul la claritatea şi consistenţa regulilor din instituţia şcolară a 

avut o valoare neglijabilă. Aşadar, scorurile mai ridicate pentru angajamentul în activitatea şcolară 

au tins să se asocieze cu scoruri mai ridicate pentru suportul din partea profesorilor şi a 

covârstnicilor, autonomia acordată elevilor în organizarea activităţilor şcolare şi în procesul 

învăţării, percepţia cu privire la caracterul constructiv şi motivant al practicilor instructiv-

educative promovate de către profesori, respectiv dimensiunile motivaţiei şcolare. Pe de altă parte, 

scorurile mai ridicate pentru angajamentul în activitatea şcolară au tins să se asocieze cu scoruri 

mai scăzute pentru amotivaţie. 

Tabelul 4 sumarizează principalele date necesare interpretării modelelor de predicţie, în 

care variabila dependentă a fost scorul pentru angajamentul în activitatea şcolară. 

În primul model de predicţie, au fost luate în calcul ca variabile independente sexul 

adolescenţilor, variabilele referitoare la suportul social, motivaţia şcolară intrinsecă şi amotivaţia. 

Modelul rezultat a fost semnificativ din punct de vedere statistic (FR = 62.14; p < 0.001). 

Împreună, variabilele independente au explicat 51.6 % din varianţa scorului pe care adolescenţii l-

au obţinut pentru angajamentul în activitatea şcolară. Sexul adolescenţilor, suportul din partea 

profesorilor şi suportul oferit de covârstnici, respectiv motivaţia intrinsecă au fost predictori 

pozitivi ai angajamentului în activitatea şcolară, în timp ce amotivaţia a fost predictor negativ. În 

raport cu puterea explicativă globală a modelului, sexul a avut o contribuţie modestă (0.81 %). 

Motivaţia intrinsecă a avut cea mai consistentă contribuţie (8.82 %), în timp ce suportul social din 

partea profesorilor şi amotivaţia au evidenţiat contribuţii comparabile (3.02 %, respectiv 2.95 %). 

De asemenea, o contribuţie demnă de a fi luată în seamă (2.28 %) a avut-o şi suportul social din 

partea covârstnicilor. 
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Tabelul 4. Date ale analizelor de regresie liniară multiplă 
Variabile 

independente 

β – 

Model A 

β – 

Model B 

β – 

Model C 

β – 

Model D 

β – 

Model E 

β – 

Model F 

Sex adolescenţi 0.09 * 0.07 0.09 * 0.07 0.07 0.05 

Suport profesori 0.22 *** 0.33 ***     

Suport covârstnici 0.18 *** 0.15 ** 0.25 *** 0.24 *** 0.22 *** 0.19 *** 

Autonomie   0.11 * 0.19 ***   

Practici instructive-

educative 
    0.16 ** 0.28 *** 

Motivaţie intrinsecă 0.35 ***  0.39 ***  0.36 ***  

Motivaţie extrinsecă  0.19 ***  0.22 *** - 0.22 *** 0.17 *** 

Amotivaţie - 0.19 *** - 0.27 *** - 0.21 *** - 0.31 ***  - 0.30 *** 

Notă: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001 

Diferenţa dintre modelul B şi primul model de predicţie a constat în faptul că, în loc de 

motivaţia şcolară intrinsecă, a fost considerată ca variabilă independentă motivaţia extrinsecă. 

Modelul B a fost semnificativ statistic (FR = 49.79; p < 0.001). Împreună, variabilele 

independente au explicat 46 % din varianţa scorului pe care adolescenţii l-au obţinut pentru 

angajamentul în activitatea şcolară. Sexul adolescenţilor şi-a pierdut rolul predictiv, în timp ce 

suportul social din partea profesorilor şi amotivaţia au avut roluri predictive mai consistente (7.12, 

respectiv 5.9 %) decât cele pe care le-au evidenţiat în contextul primului model de predicţie. 

Suportul din partea covârstnicilor a avut o contribuţie modestă (1.56 %). Comparativ cu motivaţia 

intrinsecă (modelul A), motivaţia extrinsecă a avut o contribuţie mai scăzută (3.31 %), dar de luat 

în seamă. 

În modelul C, variabilele independente au fost sexul adolescenţilor, suportul din partea 

covârstnicilor, autonomia acordată elevilor în procesul învăţării, motivaţia şcolară intrinsecă şi 

amotivaţia. Modelul a fost semnificativ (FR = 57.25; p < 0.001). Împreună, variabilele 

independente au explicat 49 % din varianţa scorului pe care adolescenţii l-au obţinut la SES/4DS. 

Sexul adolescenţilor, suportul din partea covârstnicilor, autonomia acordată elevilor şi motivaţia 

intrinsecă au fost predictori pozitivi ai angajamentului în activitatea şcolară, în timp ce amotivaţia 

a fost predictor negativ. Sexul adolescenţilor a avut o contribuţie modestă (0.86 %), la fel ca şi 

autonomia acordată elevilor (0.98 %). Suportul din partea covârstnicilor şi amotivaţia au explicat 

5.42 %, respectiv 3.61 % din diferenţele dintre adolescenţii investigaţi în ceea ce priveşte scorul 

pentru angajamentul în activitatea şcolară. Cea mai consistentă contribuţie a avut-o motivaţia 

şcolară intrinsecă (11.7 %). 

Diferenţa dintre modelul D şi modelul C a fost că, în loc de motivaţia şcolară intrinsecă, s-a 

luat în considerare ca variabilă independentă motivaţia extrinsecă. Modelul rezultat a fost 

semnificativ statistic (FR = 42.61; p < 0.001). Împreună, variabilele independente au explicat 42.2 

% din varianţa scorului pe care adolescenţii l-au obţinut pentru angajamentul în activitatea 

şcolară. La fel ca în modelul B, sexul adolescenţilor şi-a pierdut rolul predictiv, în timp ce 

autonomia acordată elevilor şi amotivaţia au căpătat roluri predictive mai consistente (3.27 %, 

respectiv 8.17 %). Suportul din partea covârstnicilor şi-a păstrat contribuţia (5.15 %). Comparativ 

cu motivaţia intrinsecă (modelele A şi C), motivaţia extrinsecă a avut o contribuţie mai scăzută 

(4.36 %), dar de luat în considerare. 

Modelul E a inclus ca variabile independente sexul adolescenţilor, suportul din partea 

covârstnicilor, calitatea practicilor instructiv-educative, motivaţia şcolară intrinsecă şi amotivaţia. 

Modelul a fost semnificativ statistic (FR = 58.44; p < 0.001). Împreună, variabilele independente 

au explicat 50 % din varianţa scorului pentru angajamentul în activitatea şcolară. Suportul social 

din partea covârstnicilor, calitatea practicilor instructiv-educative şi motivaţia şcolară intrinsecă 

au fost predictori pozitivi ai angajamentului, în timp ce amotivaţia a fost predictor negativ. 

Suportul din partea covârstnicilor şi amotivaţia au explicat 3.76 %, respectiv 3.64 % din varianţa 

scorului pentru angajamentul în activitatea şcolară. Comparativ cu puterea explicativă a celorlalte 
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variabile, calitatea practicilor instructiv-educative a avut o contribuţie relativ modestă (1.48 %). 

La fel ca pentru modelele A şi C, motivaţia şcolară intrinsecă a avut cea mai consistentă 

contribuţie la explicarea varianţei scorului la SES/4DS (8 %). 

Ultimul model de predicţie a inclus aceleaşi variabile independente cu cele luate în 

considerare în modelul E, cu deosebirea că, în locul motivaţiei intrinseci, a fost introdusă 

motivaţia extrinsecă. Modelul F a fost semnificativ din punct de vedere statistic (FR = 46.74; p < 

0.001). Împreună, variabilele independente au explicat 44.5 % din varianţa scorului pe care 

adolescenţii l-au obţinut pentru angajamentul în activitatea şcolară. Suportul social din partea 

covârstnicilor a explicat 2.82 % din varianţa scorului la SES/4DS, o contribuţie care a fost 

apropiată de cea pe care a avut-o motivaţia şcolară extrinsecă (2.46 %). Însă, cea mai consistentă 

contribuţie la explicarea varianţei scorului la SES/4DS a avut-o amotivaţia (7.45 %). Această 

variabilă a fost urmată de calitatea practicilor instructiv-educative promovate de către profesori 

(5.56 %). 

Discuţii. Un rezultat notabil pe care l-am obţinut a fost rolul consistent pe care 

dimensiunile motivaţiei şcolare (mai ales, motivaţia intrinsecă şi amotivaţia) l-au avut în predicţia 

angajamentului în activitatea şcolară în rândul adolescenţilor investigaţi. Astfel, în toate modelele 

de regresie pe care le-am testat, atât motivaţia intrinsecă, cât şi motivaţia extrinsecă au fost 

predictori pozitivi ai angajamentului, în timp ce amotivaţia a fost predictor negativ. Dincolo de 

contribuţia celorlalţi predictori, scorul la motivaţia intrinsecă a explicat între 8 % şi 11.7 % din 

varianţa scorului pe care adolescenţii l-au obţinut pentru angajamentul în activitatea şcolară 

(modelele A, B şi C). La rândul ei, motivaţia extrinsecă a explicat independent de celelalte 

variabile între 2.46 % şi 4.36 % din varianţa scorului pe care adolescenţii l-au obţinut la SES/4DS 

(modelele B, D şi F), în timp ce scorul la amotivaţie a explicat între 2.95 % şi 8.17 %. S-a 

constatat că, în comparaţie cu scorul la motivaţia extrinsecă, scorul pe care adolescenții l-au 

obţinut la motivaţia intrinsecă a avut o contribuţie unică mai puternică. Aceste rezultate susţin 

constatările altor studii. Astfel, literatura prezintă dovezi convingătoare pentru faptul că elevii şi 

studenţii care raportează niveluri mai ridicate ale autodeterminării (deci, ale motivaţiei intrinseci) 

tind, de asemenea, să raporteze un nivel mai ridicat al calităţii activităţii de învăţare, să obţină 

rezultate şcolare sau academice mai bune, să manifeste un mai mare interes faţă de lecţiile predate 

în clasă, cursuri sau seminarii, precum şi faţă de rezolvarea sarcinilor pe care le primesc, să se 

vadă ca fiind mai competenţi şi să aibă o prezenţă mai mare la activităţile şcolare sau academice 

[1, 15, 19, 32, 34]. Într-un studiu longitudinal realizat pe un eşantion care a inclus 1866 de elevi 

de liceu [9]., s-a raportat că motivaţia pentru învăţătură şi realizarea în domeniul şcolar, respectiv 

imaginea de sine pozitivă au fost predictori pozitivi ai atitudinii faţă de şcoală care, la rândul ei, a 

fost predictor pozitiv al participării la ore şi al rezolvării temelor pentru acasă, respectiv predictor 

negativ al absenteismului. 

De asemenea, rolul predictiv pe care suportul social din partea profesorilor şi cel oferit de 

covârstnici l-au avut este confirmat de rezultatele obţinute în alte studii [11-13, 28]. În prezentul 

studiu, suportul din partea profesorilor a explicat 3.02 % (modelul A), respectiv 7.12 % (modelul 

B) din diferenţele dintre adolescenţii investigaţi, în ceea ce priveşte angajamentul în activitatea 

şcolară. Pentru suportul din partea covârstnicilor, rezultatele au fost mai consistente. Scorul pentru 

această dimensiune a explicat între 2.28 % şi 5.42 % din varianţa angajamentului în activitatea 

şcolară (modelele A, C, D, E şi F). În literatura de specialitate, suportul social a fost 

conceptualizat prin percepţia unei persoane cu privire la existenţa în reţeaua ei socială a altor 

persoane (membrii familiei, prieteni, alte persoane semnificative) care le arată încredere, respect, 

valorizare, dragoste şi grijă şi pe care acestea cred că se pot baza, atunci când întâmpină 

dificultăţi. S-a arătat că suportul consistent pe care profesorii îl oferă constant elevilor contribuie 

la predicţia atitudinii pozitive faţă de şcoală, precum şi a motivaţiei pentru învăţătură [11, 28, 42]. 

De asemenea, studiile au evidenţiat rolul predictiv pe care îl are suportul din partea covârstnicilor 

[21, 23, 28]. Într-un studiu care a vizat relaţia dintre suportul social perceput de către 
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preadolescenţi (167 de elevi în clasa a VI-a) din partea familiei, a covârstnicilor şi a profesorilor, 

interesul pentru şcoală şi rezultatele şcolare, Wentzel [42]. a evidenţiat rolul predictiv pe care 

suportul din partea profesorilor îl avea în raport cu interesul şi motivaţia pentru domeniul şcolar. 

Rosenfeld, Richman şi Bowen [28]. au studiat rolul pe care suportul din partea părinţilor, 

profesorilor şi a prietenilor îl au în raport cu anumiţi indicatori ai adaptării în domeniul şcolar în 

rândul preadolescenţilor şi al adolescenţilor. În comparaţie cu participanţii care nu primeau suport 

social din partea niciuneia dintre cele trei surse sau care îl primeau din partea uneia sau a cel mult 

două dintre surse, participanţii care percepeau un nivel ridicat al suportului social oferit de toate 

cele trei surse aveau o prezenţă mai bună la programul şcolar, alocau un număr mai mare de ore 

studiului individual, evitau problemele de comportament, exprimau niveluri mai ridicate ale 

satisfacţiei şi angajamentului în activitatea şcolară, precum şi ale încrederii în propria lor 

eficacitate în domeniul şcolar. Cele mai ridicate mărimi ale efectelor din partea suportului social 

au fost asupra satisfacţiei şi angajamentului în activitatea şcolară, respectiv asupra sentimentului 

autoeficacităţii în domeniul şcolar.  

Alte două variabile care, în modelelor C şi D, respectiv E şi F, s-au evidenţiat ca predictori 

ai nivelului angajamentului în activitatea şcolară au fost percepţia pe care adolescenţii o aveau 

despre nivelul autonomiei care le era acordată în domeniul organizării procesului învăţării, 

respectiv despre calitatea practicilor instructiv-educative pe care profesorii le promovau în 

activitatea la clasă. În modelul D, autonomia acordată elevilor a explicat 3.27 % din varianţa 

scorului pentru angajamentul în activitatea şcolară, iar în modelul F, calitatea practicilor 

instructiv-educative a explicat 5.56 %. Climatul din şcoala în care un adolescent învaţă reprezintă 

o variabilă importantă pentru adaptarea pozitivă a acestuia la sarcinile dezvoltării în domeniul 

şcolar. Rezultatele studiilor tind să confirme această observaţie. De exemplu, într-un studiu 

longitudinal de amploare realizat în rândul elevilor de clasa a 6-a, Way, Reddy şi Rhodes [41]. au 

evidenţiat că percepţiile pe care elevii le aveau despre suportul social oferit de către profesori şi 

covârstnici, autonomia în procesul învăţării şi în realizarea activităţilor şcolare, precum şi 

claritatea şi consistenţa regulilor promovate în şcoală tindeau să se asocieze negativ cu nivelul 

depresiei şi al problemelor comportamentale, respectiv pozitiv cu stima de sine globală. Într-un alt 

studiu realizat pe un eşantion care a inclus 1014 de elevi de clasa a V-a, Dotterer şi Lowe [5]. au 

raportat efecte semnificative din partea contextului specific clasei de elevi (acesta a fost 

operaţionalizat prin trei indicatori: calitatea procesului instructiv, climatul social şi emoţional, 

respectiv nivelul conflictelor dintre elevi şi profesori) asupra dimensiunilor psihologică şi 

comportamentală ale angajamentului în activitatea şcolară. De asemenea, un studiu realizat pe un 

eşantion impresionant care a inclus 10000 de elevi de clasele a VII-a, a IX-a sau a XI-a, a arătat că 

intervenţiile la nivelul climatului şcolar au impact asupra nivelului angajamentului în activitatea 

şcolară, indiferent de nivelul riscului pentru probleme familiale sau de alte caracteristici 

individuale care contribuie la rezilienţa elevilor în faţa dificultăţilor [31]. 

Rezultatele demersului cantitativ pe care l-am realizat trebuie analizate ţinându-se cont de 

următoarele limite: a) majoritatea participanţilor a fost reprezentată de adolescenţi rezidenţi în 

mediul urban, elevi în două instituţii de învăţământ liceal publice; în viitoarele studii, ne 

propunem utilizarea unor eşantioane mai eterogene în ceea ce priveşte variabilele demografice 

care pot avea un impact în domeniul adaptării la sarcinile şcolarităţii; b) în prelucrările cantitative, 

a fost luat în calcul doar scorul total la instrumentul prin care a fost operaţionalizat angajamentul 

în domeniul şcolar, deşi literatura internaţională evidenţiază natura multidimensională a 

constructului [8, 12, 13].; deşi cel mai des întâlnit pattern al angajamentului şcolar implică fie un 

nivel scăzut, fie unul ridicat pentru toate cele trei dimensiuni, pot exista elevi care prezintă un 

nivel ridicat al angajamentului din punct de vedere comportamental (aceştia respectă regulile din 

clasă şi şcoală, nu absentează de la ore, sunt respectuoşi cu profesorii şi colegii), însă niveluri 

scăzute pentru angajamentul afectiv (sunt plictisiţi şi nu se simt pe deplin conectaţi emoţional la 

mediul şi activităţile din şcoală) şi cognitiv (de exemplu, nu investesc timp şi strategii în 
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activitatea de învăţare) [7].; diferitele combinaţii între nivelurile celor trei dimensiuni ale 

angajamentului în activitatea şcolară sugerează importanţa luării în considerare simultan a 

acestora, în contextul proiectelor de cercetare (pentru a rafina explicaţiile cu privire la relaţiile 

dintre angajament şi alte variabile relevante pentru înţelegerea diferenţelor dintre adolescenţi în 

domeniul adaptării la sarcinile şcolare) şi al celor de intervenţie în rândul elevilor; c) o altă limită 

este natura transversală şi corelaţională a design-ului care a stat la baza studiului (variabilele au 

fost măsurate concomitent); acest aspect nu ne-a permis interpretarea rezultatelor în termeni de 

cauzalitate; în viitoarele studii, ne propunem utilizarea unui design longitudinal care să ne permită 

surprinderea dinamicii relaţiei dintre angajamentul în activitatea şcolară şi antecedente, respectiv 

consecinţe. 

Concluzii. Chiar dacă trebuie să ţinem cont de limitele inerente oricărui demers de 

cercetare care se bazează pe utilizarea unui design corelaţional şi pe administrarea de chestionare, 

rezultatele pe care le-am obţinut în studiul nostru au implicaţii teoretice şi practice. Din punct de 

vedere teoretic şi empiric, ele pot fi adăugate cumulului de dovezi referitoare la variabilele care au 

fost identificate ca având o contribuţie consistentă în facilitarea atitudinii pozitive şi a 

angajamentului constant în domeniul şcolar, în rândul elevilor de toate vârstele. În plan practic, 

rezultatele sugerează că, în rândul adolescenţilor, motivaţia în domeniul şcolar (mai ales cea 

intrinsecă) şi climatul din instituţiile de învăţământ sunt factori importanţi care: a) trebuie luaţi în 

calcul pentru explicarea diferenţelor interindividuale în ceea ce priveşte angajamentul şi b) trebuie 

incluşi în strategiile pe care decidenţii din domeniul politicilor educaţionale şi din sistemul de 

învăţământ naţional le elaborează, pentru a creşte implicarea tinerilor în propria lor educaţie şi, 

prin aceasta, şansa ca noile generaţii să contribuie la dezvoltarea societăţii româneşti. 

Bibliografie 
1. Ahmed W., Bruinsma M. A. Structural model of self-concept, autonomous motivation and 

academic performance in cross-cultural perspective. În: Electronic Journal of Research in 

Educational Psychology, 2006, vol. 4, nr. 3, p. 551-576. 

2. Appleton J. J., Christenson S. L., Furlong M. J. Student engagement with school: Critical 

conceptual and methodological issues of the construct. În: Psychology in the Schools, 2008, vol. 

45, nr. 5, p. 369-386. 

3. Cosmovici A. Aspecte motivaţionale ale învăţării în şcoală. În: Cosmovici A., Iacob L. 

(Coordonatori). Psihologie şcolară. Iaşi: Editura Polirom, 1999, p. 199-122. 

4. Deci E., Ryan R. A motivational approach to self: Integration in personality. În: Dienstbier, R. 

(Editor), Nebraska Symposium on Motivation (Vol. 38 – Perspectives on Motivation). Lincoln, 

NE: University of Nebraska Press, 1991, p. 237-288. 

5. Dotterer A. M., Lowe K. Classroom context, school engagement, and academic achievement in 

early adolescence. În: Journal of Youth and Adolescence, 2011, vol. 40, nr. 12, p. 1649-1660. 

6. Finn J. D., Zimmer K. S. Student engagement: What is it? Why does it matter? În: Christenson 

S. L., Reschly A. L., Wylie C. (Editors), Handbook of Research on Student Engagement. New 

York: Springer, 2012, p. 97-131. 

7. Fredricks J. A. Engagement in school and out-of-school contexts: A multidimensional view of 

engagement. În: Theory Into Practice, 2011, vol. 50, nr. 4, p. 327-335. 

8. Fredricks J. A., Blumenfeld P. C., Paris A. H. School engagement: Potential of the concept, 

state of the evidence. În: Review of Educational Research, 2004, vol. 74, nr. 1, p. 59-109. 

9. Green J. şi al. Academic motivation, self-concept, engagement, and performance in high school: 

Key processes from a longitudinal perspective. În: Journal of Adolescence, 2012, vol. 35, nr. 5, 

p. 1111-1122. 

10. Labăr A. V. SPSS pentru ştiinţele educaţiei. Iaşi: Editura Polirom, 2008, 347 p.  

11. Lam S.-f. şi al. Do girls and boys perceive themselves as equally engaged in school? The results 

of an international study from 12 countries. În: Journal of School Psychology, 2012a, vol. 50, 

nr. 1, p. 77-94. 



100 

 

12. Lam S.-f. şi al. Understanding student engagement with a contextual model. În: Christenson S. 

L., Reschly A. L., Wylie C. (Editors), Handbook of Research on Student Engagement. New 

York: Springer, 2012b, p. 403-420. 

13. Lam S.-f. şi al. Understanding and measuring student engagement in school: The results of an 

international study from 12 countries. În: School Psychology Quarterly, 2014, vol. 29, nr. 2, p. 

213-232. 

14. Lam S.-f., Pak T. S., Ma W. Y. K. Motivating Instructional Contexts Inventory. În: Zelick P. R. 

(Editor), Issues in the Psychology of Motivation. New Jersey: Nova Science, 2007, p. 115-132. 

15. Legault L., Green Demers I., & Pelletier L. Why do high school students lack motivation in the 

classroom? Toward an understanding of amotivation and the role of social support. În: Journal 

of Educational Psychology, 2006, vol. 98, nr. 3, p. 567-582. 

16. Linnakylä P., Malin A. Finnish students’ school engagement profiles in the light of PISA 2003. 

În: Scandinavian Journal of Educational Research, 2008, vol. 52, nr. 6, p. 583-602. 

17. Morgan G. A. şi al. SPSS for Introductory Statistics: Use and Interpretation (2nd ed.). New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2004, 211 p.  

18. Oka E. R. Motivation. În: Lee S. W. (Editor), Encyclopedia of School Psychology. Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications, Inc., 2005, p. 330-335. 

19. Ratelle C. F. şi al. Autonomous, controlled, and amotivated types of academic motivation: A 

person-oriented analysis. În: Journal of Educational Psychology, 2007, vol. 99, nr. 4, p. 734-

746. 

20. Reeve J., Tseng C. Personal asexcy as a fourth aspect of students’ engagement during learning 

activities. În: Contemporary Educational Psychology, 2011, vol. 36, nr. 4, p. 257-267. 

21. Robu V. Perceived social support, school engagement, and school adjustment among 

adolescents: Testing a structural model of relationships. În: Romanian Journal of School 

Psychology, 2013, vol. 6, nr. 11, p. 7-29. 

22. Robu V. Angajamentul faţă de şcoală şi adaptarea la solicitările şcolare în rândul elevilor de 

liceu. În: Gugiuman A. (Coordonator). Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane. Studii şi 

cercetări, tom XVII, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2012a, p. 363-381. 

23. Robu V. Antecedents of school engagement among Romanian adolescents. În: Romanian 

Journal of School Psychology, 2012b, vol. 5, nr. 10, p. 15-46. 

24. Robu V., Robu I.-E., Caranfil N. G. Sex şi rezultate şcolare în rândul adolescenţilor: rolul 

mediator al angajamentului şcolar şi al conştiinciozităţii. În: Turliuc M. N. (Coordonator), Sex 

şi diferenţe de sex în studii empirice. Iaşi: Institutul European, 2014, p. 267-283. 

25. Robu V., Sandovici A. Angajamentul în activitatea şi viaţa şcolară în rândul adolescenţilor 

români. În: Anuarul Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi (Fascicula: Asistenţă Socială, 

Sociologie, Psihologie), tom 13, 2014a, p. 69-79. 

26. Robu V., Sandovici A. Understanding student engagement with school: A literature review. În: 

Management Intercultural, vol. XVI, nr. 2 (31), 2014b, p. 477-487. 

27. Robu V., Sandovici A. Modeling the antecedents and outcomes of student engagement with 

school: An exploratory study of Romanian adolescents. În: Students’ Engagement in School: 

International Perspectives of Psychology and Education (e-book; Editor F. H. Veiga). Lisbon: 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 2014c, p. 143-161. 

28. Rosenfeld L. B., Richman J. M., Bowen G. L. Social support networks and school outcomes: 

The centrality of the teacher. În: Child and Adolescent Social Work Journal, 2000, vol. 17, nr. 3, 

p. 205-226. 

29. Sandovici A., Robu V., Robu I.-E. Angajamentul în domeniul şcolar în rândul adolescenţilor 

români: diferenţe de sex. În: Psihologie. Revistă Ştiinţifico-Practică, 2016, nr. 1-2, p. 10-22. 

30. Sava F. A. Analiza datelor în cercetarea psihologică (Ediţia a doua, revizuită). Cluj-Napoca: 

Editura ASCR, 2011, 343 p.  

31. Sharkey J. D., You S., Schnoebelen K. Relations among school assets, individual resilience, and 

student engagement for youth grouped by level of family functioning. În: Psychology in the 

Schools, 2008, vol. 45, nr. 5, p. 402-418. 



101 

 

32. Vallerand R. J. şi al. Construction et validation de l'Échelle de Motivation en Éducation (EME). 

În: Canadian Journal of Behavioural Science, 1989, vol. 21, nr. 3, p. 323-349. 

33. Vallerand R. J. şi al. The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and 

amotivation in education. În: Educational and Psychological Measurement, 1992, vol. 52, nr. 4, 

p. 1003-1017. 

34. Vallerand R. J., Fortier M. S., Guay F. Self-determination and persistence in a real-life setting: 

Toward a motivational model of high school dropout. În: Journal of Personality and Social 

Psychology, 1997, vol. 72, nr. 5, p. 1161-1176. 

35. Veiga F. H. Envolvimento dos alunos na escola: elaboração de uma nova escala de avaliação 

[Students’ engagement in school: Designing a new assessment scale]. În: International Journal 

of Developmental and Educational Psychology, 2013, vol. 1, nr. 1, p. 441-450. 

36. Veiga F. H. Assessing student engagement in school: Development and validation of a four-

dimensional scale. În: Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2016, vol. 217, p. 813-819. 

37. Veiga F. H. şi al. Assessing students’ engagement: A review of instruments with psychometric 

qualities. În: Students’ Engagement in School: International Perspectives of Psychology and 

Education (e-book; Editor F. H. Veiga). Lisbon: Instituto de Educação da Universidade de 

Lisboa, 2014, p. 38-57. 

38. Veiga F. H., Robu V. Measuring student engagement with school across cultures: Psychometric 

findings from Portugal and Romania. În: Romanian Journal of School Psychology, 2014, vol. 7, 

nr. 14, p. 57-72. 

39. Veiga F. H., Robu V., Conboy J., Ortiz A., Carvalho C., Galvão D. Students’ engagement in 

school and family variables: A literature review. În: Estuos de Psicologia, vol. 33, nr. 2, 2016, p. 

187-197. 

40. Wang M.-T., Holcombe R. Adolescents’ perceptions of school environment, engagement, and 

academic achievement in middle school. În: American Educational Research Journal, 2010, vol. 

47, nr. 3, p. 633-662. 

41. Way N., Reddy R., Rhodes J. Students’ perceptions of school climate during the middle school 

years: Associations with trajectories of psychological and behavioral adjustment. În: American 

Journal of Community Psychology, 2007, vol. 40, nr. 3-4, p. 194-213. 

42. Wentzel K. R. Social relationships and motivation in middle school: The role of parents, 

teachers and peers. În: Journal of Educational Psychology, 1998, vol. 90, nr. 2, p. 202-209. 

Tarabeih Mahdi  

STANDARD HOSPITAL DOCTOR STARTS TO LEARN ABOUT INTIMATE 

PARTNER VIOLENCE THROUGH PROFESSIONAL THINKING 

MEDICUL DIN CLINICĂ ÎNCEPE SĂ ÎNVEȚE DESPRE VIOLENȚA PARTENERULUI 

INTIM PRIN GÂNDIRE PROFESIONALĂ 

Abstract  

We had as main objective in this study to use 360-degree evaluations within an Observed 

Structured Clinical Examination (OSCE) in order to assess Doctor Start comfort level and 

communication skills with intimate partner violence (IPV) patients. We assessed a cohort of The first 

and second year work Doctor start performance using an IPV standardized patient (SP) encounter in an 

OSCE. Blinded pre- and post-tests determined the Doctor start’ knowledge and comfort level with core 

IPV assessment. Doctor start, SPs and investigators completed a 360-degree evaluation that focused on 

each Doctor start’s communication and competency skills. We computed frequencies, means and 

correlations. Forty-one Doctor start participated in the SP exercise during three separate evaluation 

periods. Results noted insignificant increase in Doctor start’ comfort level pre-test (2.7) and post-test 

(2.9). Although 88% of Doctor start screened for IPV and 98% asked about the injury, only 39% asked 

about verbal abuse, 17% asked if the patient had a safety plan, and 13% communicated to the patient 

that IPV is illegal. Using Likert scale scoring on the competency and overall evaluation (1, very poor 

and 5, very good), the mean score for each evaluator was 4.1 (competency) and 3.7 (overall). The 
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correlations between trainee comfort level and the specific competencies of patient care, 

communication skill and professionalism were positive and significant (p<0.05). Doctor start felt 

somewhat comfortable caring for patients with IPV. OSCEs with SPs can be used to assess Doctor 

start competencies in caring for patients with IPV. 

Key-words: Doctor Start, Observed Structured Clinical Examination (OSCE), intimate 

partner violence (IPV), standardized patient (SP), professional thinking. 

Rezumat 

Obiectivul principal al acestui studiu a fost acela de a utiliza evaluări de 360 de grade în 

cadrul unei examinări clinice structurate observate (OSCE), pentru a măsura nivelul de confort al 

doctorilor debutanți și abilitățile de comunicare cu pacienții cu violență parteneră intimă (IPV). Am 

evaluat o cohortă a medicilor în primul și cel de-al doilea an de lucru Doctorul începe activitatea, 

utilizând o întâlnire cu pacientul standardizat IPV (SP) într-un OSCE. Pre-și post-testarea a determinat 

că doctorul începător implică cunoștințele și nivelul de confort odată cu evaluarea IPV de bază. Am 

calculat frecvențele, mediile și corelațiile. Patruzeci și unu de doctori au participat la exercițiul SP în 

cursul a trei perioade de evaluare separate. Rezultatele au remarcat o creștere nesemnificativă față de 

stadiul pre-test a nivelului de confort (2.7 – pre-test și post-test  - 2.9). Deși 88% dintre doctori încep 

cu examinarea IPV și 98% au întrebat despre rănire, doar 39% au întrebat despre abuzul verbal, 17% 

au întrebat dacă pacientul a avut un plan de siguranță și 13% au comunicat pacientului că IPV este 

ilegal. Utilizând scorarea Likert privind evaluarea competenței și evaluarea generală (1 foarte slab și 5 

foarte bun), scorul mediu pentru fiecare evaluator a fost de 4,1 (competență) și 3,7 (general). 

Corelațiile dintre nivelul de confort al stagiarului și competențele specifice privind îngrijirea 

pacienților, abilitățile de comunicare și profesionalism au fost pozitive și semnificative (p <0,05). 

Doctorul începe să se simtă confortabil în îngrijirea pacienților cu IPV. OSCE cu SP pot fi folosite 

pentru a evalua competențele de start ale medicului în îngrijirea pacienților cu IPV. 

Cuvinte-cheie: doctor începător, examinarea clinică structurată observată (OSCE), violența 

partenerului intim (IPV), pacientul standardizat (SP), gândirea profesională. 

Introduction 

Coker [1] reported 29% of women have experienced physical, sexual or psychological 

intimate partner violence (IPV) in their lifetime. Additionally, according to the Bureau of Justice 

Statistics 42% of women victimized by an intimate partner sustained injuries, with females 

comprising 58% of murder victims [2]. Emergency departments (ED) and other primary care 

providers are often the entry point for individuals experiencing family violence [3-11]. Therefore, 

healthcare providers should play a vital role in ensuring that their patients receive the assistance 

they need to address violence in the home. 

Recently the Institute of Medicine (IOM) compiled a comprehensive review of the current 

state of family violence education in the IOM’s 2001 report, “Confronting Chronic Neglect: The 

Education and Training of Health Care Professionals on Family Violence.” In addition, the IOM 

made specific recommendations for family violence curricular development [4]. As noted in the 

IOM report, basic competency skills for health providers, as recommended by the American 

Association of Colleges of Nursing, can serve as template for describing competency skills for all 

healthcare professionals [Ibidem]. In our educational setting, there had been sporadic teaching of 

family violence in the M1 and M2 years. An informal survey of our course directors revealed 

three hours over four years dedicated to teaching family violence. 

There is increasing commitment by the academic community to improve IPV education in the 

United States (U.S.). The Liaison Committee on Medical Education accreditation standards state 

“the curriculum must prepare Doctor start for their role in addressing the medical consequences of 

common societal problems, for example, [by]. providing instruction in the diagnosis, prevention, 

appropriate reporting and treatment of violence and abuse” [12]. Despite the importance, the 

literature is sparse with examples on how to teach this topic. Typically, the lectures are sporadic 

and interspersed between courses that may serve as the appropriate vector for teaching, i.e. 
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teaching child maltreatment in pediatrics or IPV in the women’s health module [4]. One 

university instituted formal lectures on IPV, including a mock patient evaluation, during the first 

year medical school curriculum [13]. 

Observed Structured Clinical Examinations (OSCE) that use standardized patients (SP) have 

been used for over 30 years to assess clinical skills in increasingly high stakes settings [14]. Both 

OSCE and SPs have been shown to be effective in training and assessing core components of 

clinical skills for topics typically considered difficult communications. With respect to IPV, SPs 

have been used in the OSCE format to teach IPV skills to fourth year Doctor start rotating in the 

primary care setting. This technique has been shown to be an effective modality to teach them 

core concepts in IPV and improve clinical skills with lasting effects [20]. While competency-

based evaluation is the goal on an emergency medicine (EM)clerkship, OSCE models in the 

emergency setting have not yet been widely developed [21]. Our review of the literature indicates 

that there is only one research study regarding the reliability of OSCE when applied to EM 

resident training in the U.S. [22]. In addition, Johnson and Reynard [23]., assessed OSCE as an 

evaluative method in Great Britain in 1994 with undergraduate Doctor start in EM. Another study 

in Israel developed a national domestic violence (DV) experiential training program for 

physicians and noted that they improved their capabilities to manage DV cases [24]. 

The purpose of this study was to implement and assess an IPV OSCE module using SPs for 

The first and second year work Doctor start during their EM rotation. Secondary objectives were 

to measure competency in IPV, comfort (self-efficacy), communication skills and 

professionalism. 

Methods 
Study Design. This was a University Institutional Review Board (IRB) approved prospective, 

observational study. All Doctor start provided informed verbal consent in compliance with our 

university IRB. 

Study Protocol. Doctor start received interactive didactic training during a one-hour small 

group session on family violence and IPV with trained faculty. Prior to the didactic training, each 

Doctor start’s knowledge, attitudes and belief about IPV was assessed from a pre-test. The pre-

test also assessed the Doctor start’s comfort level in caring for IPV patients. Within several weeks 

of this educational session Doctor start participated in an ED OSCE piloted as a summative 

evaluation at the end of a mandatory EM rotation. As an adjunct to the OSCE we conducted our 

study of IPV skills. 

The SPs received two hours of IPV training by the grant principal investigator (PI) on the SP 

encounter, which was adapted from Reteguiz and Cornel-Avendano’s [25]. workbook on SP 

cases. Specific items on the SP checklist included: screening for IPV, assessing safety of the 

victim, addressing injuries, and providing resources and counseling. 

Doctor start, SPs, and grant personnel completed the same single evaluation of the Doctor 

start during the SP encounter. The evaluation included communication and competency skills. 

EM grant personnel served as evaluators for the SP encounter. The grant PI and Co-PIs had 

an average of eight years of EM training and an average minimum of 40 hours of formal IPV 

training. Grant personnel created the SP case and reviewed the checklist reviewed during a grant 

personnel meeting. The role of the evaluator included observing the history and physical (H&P) 

and completing the check-off list relating to the H&P. In addition, individual feedback by grant 

personnel was given to the Doctor start immediately after the SP exercise. Feedback was based 

upon the checklist, grant personnel observation of the Doctor start’s communication skills, the 

Doctor start’s physical examination technique, and the Doctor start’s discussion of diagnosis and 

plan with the SP. The post-test was administered to assess any improvement in the Doctor start’s 

knowledge, recognition and awareness of family violence. 

Competency. The 360-degree evaluation form, which was developed by grant personnel to 

assess IPV skills of fourth year Doctor start in the IPV OSCE station, measured Doctor start 
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competency. The evaluation instrument included a checklist of responses that would assist faculty 

trained in family violence education in making a final determination of the competency level of 

the Doctor start to appropriately manage IPV patients. There were 25 items specific to the SP 

encounter, three related to competency skills (patient care, communication and professionalism) 

and three global items (Doctor start’s overall comfort, confidence and in formativeness). A trained 

faculty, the SP and the Doctor start also completed the same evaluation form providing a 360-

degree assessment of the Doctor start’s performance. 

Comfort. Pre- and post-test and the 360-degree evaluation measured Doctor start comfort. 

Grant personnel with IPV expertise developed and reviewed pre- and post-test content to ensure 

their face validity. The pre-test and post-test were the same instrument. The 25-item checklist 

assessed the trainee’s communication skills and comfort in working with IPV patients. The pre- 

and post-test were not graded, but rather compared to see a difference in response by the trainee 

after the SP encounter. 

Professionalism and Patient Car. Professionalism and patient care were measured by the 

360-degree, 25-item checklist. Using a five point Likert scale, the SP and faculty rated the Doctor 

start on patient care, communication skills and professionalism. 

Data Analysis. We imported the checklist information and assessment of competency from 

the SP, attending and Doctor start into an Excel database, and then computed frequencies, means 

and correlations using SAS version 8.0 

Results 

Forty-one Doctor start participated in the SP exercise. The Doctor start’ pre-test was noted at 

mildly uncomfortable to comfortable (2.7), with minimal change on the post-test (2.9) after the SP 

encounter (p=NS). 

Table 1. Domestic violence standardized patient encounter percent totals from all 

fields (n=118) 
Standardized Patient Checklist No (%) Yes 

(%) 

Patient Care   

Screened for DV* 11.86 88.14 

Assessment (Asked about…)   

Injures* 1.71 98.29 

Medical problems* 11.97 88.03 

Medication use* 29.31 70.69 

Whether husband was physically abused* 11.21 88.79 

Whether husband was verbally abused* 60.87 39.13 

Patient was afraid at home* 30.97 69.03 

Physical Examination   

Checked arm for trauma* 2.56 97.44 

Monitored fetal heart tones* 77.19 22.81 

Checked body for other areas of bruising* 18.10 81.90 

Document findings in chart* 89.38 10.62 

Assesses for safety (Asks if …)   

Patient feels safe at home* 17.24 82.76 

Firearms or other weapons in home* 84.96 15.04 

Children safe in home* 43.10 56.90 

Patient has emergency plan* 82.76 17.24 

Communication skills   

Patient does not deserve abuse* 48.28 51.72 

Acknowledged leaving is difficult* 70.69 29.31 

Offer DV support and counseling* 19.13 80.87 

DV in home affects future behavior of children* 87.93 12.07 

DV is illegal* 87.07 12.93 

Made Appropriate Referral   

Social work* 49.14 50.86 
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Law enforcement* 82.46 17.54 

DV advocates support groups* 38.05 61.95 

Shelter/Safe house* 50.43 49.57 

Hotline Number* 45.22 54.78 

* Indicate missing values 

DV – domestic violence 

  

In this cohort, which includes Doctor start from 29 states and four countries, approximately 

13 % are underrepresented minorities and 49% are women. Table 1 exhibits H&P findings. 

Although 88% of the Doctor start screened for IPV and 98% asked about the patient’s injury, only 

39% asked about verbal abuse and only 11% documented their findings in the chart. 

Table 2. Assessment by standardized patient, grant personnel and Doctor start for 

Doctor start’s competency. 

 
Table 3. Assessment by standardized patient, attending physician and Doctor start 

for Doctor start’s comfort level and in formativeness overall evaluation – totals (%). 

 
Table 4. Correlation with competency and trainee comfort level standardized 

patient – domestic violence standardized patient 
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SP, attending and Doctor start assessment for competency, professionalism and patient care 

show average to very good composite scores (Table 2 and and 3). The majority of Doctor start 

ranged in their communication skills from good to very good (Table 2). We analyzed the 

correlations analyzed using three evaluators. Correlation between overall trainee comfort level 

and each of the competencies (patient care, empathetic communication skill and professionalism) 

were positive (Table 4). Correlations when stratified by evaluators were not universally 

statistically significant. 

Discussion 

With the recent emphasis on clinical competency, the use of SPs is being recognized as a 

useful evaluation tool to assess competency in medical schools. Currently, almost half of medical 

schools use SPs in clerkships and in fourth-year examinations [26]. Recently, specific classes 

have been developed to teach Doctor start these communication skills. One example is the 

Uniformed Services University of Health Sciences, which developed a pilot course as part of a 

psychiatry clerkship to improve medical Doctor start communication skills [27]. 

Goals of an undergraduate EM rotation include the assessment of acutely sick and injured 

patients as well as experience in evaluating the undifferentiated patient [21, 28]. Many IPV 

victims in the ED setting will not present with IPV as their chief complaint and therefore may go 

unrecognized, unless Doctor start are taught to inquire specifically about IPV. Further, many 

patients may not present to the ED with IPV as their primary complaint but would be willing to 

disclose IPV if asked directly by a physician [6]. One way to assist Doctor start in considering the 

diagnosis of IPV is to introduce the subject early in medical Doctor start education. Using the SP 

encounter in IPV can be one such tool. This study sought to develop an IPV SP encounter and an 

evaluation tool for this educational goal. 

SP encounters have several advantages. It allows for direct observation of the Doctor start, an 

opportunity for immediate feedback to the Doctor start by faculty, and a specific focus on the 

Doctor start’s ability to manage IPV. In addition, Doctor start have the opportunity to ask specific 

questions related to IPV and are encouraged to include it as part of their differential when caring 

for patients. Our use of the pre- and post-test after using the SP IPV scenario did not significantly 

improve Doctor start comfort; however, Boulet et al [29] caution that relatively little research has 

been done to assess how to best set a passing standard on SP encounters and recommend that 

future research using SPs should include standard-setting methods. To assess or replicate research 
findings of published reports, journal editors, reviewers and authors should provide adequate 

detail when describing SP methodology [30]. 

Limitations 
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Limitation of this study include not assessing Doctor start previous experience with IPV, 

either through clinical experience, didactics or personal experience prior to training. Second, due 

to the small sample size of this pilot study, we cannot extrapolate these findings to the entire 

medical school class and we don’t know how these findings would persist long term. Third, the 

Doctor start did not have demographic markers on the OSCE pre-test and post-test that 

determined ethnicity and gender; thus we were unable to infer any biases based on ethnicity and 

gender, although a larger study should look at those demographics and how they affect the results. 

Fourth, we did not achieve a 100% completion rate for all the forms, which resulted in missing 

data. Lastly, the SP case and form has not been validated and would warrant use and repetition in 

other Doctor start ED rotations to test its validity and reliability. 

Conclusion 
Effective methods for training Doctor start in IPV are needed. Using SPs in an OSCE setting 

could help trainees focus on the affective elements of training (such as attitudes) in caring for 

patients who experience IPV. This methodology should be further developed to use as a tool to 

measure Doctor start’ competencies in caring for patients with IPV. We found correlation among 

the trainee comfort level, patient care, communication skills and professionalism. In our 

investigation, the OSCE did not show a clinically significant improvement in Doctor start’ 

comfort level in caring for IPV victims. The SP OSCE did help us identify likely gaps in our 

educational curriculum. Further studies using SP with IPV should be conducted to determine 

effectiveness of this educational technique within the doctor start curriculum. 
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Dodenciu Gabriela Adriana  

MARII FILOSOFI ȘI CONCEPTUL DE FRUMUSEȚE 

GREAT PHILOSOPHERS AND THE CONCEPT OF BEAUTY 
Rezumat 

Acest articol propune o abordare filosofică a conceptului de frumusețe, examinarea 

caracterului istoric al frumosului, cu implicări în diferite domenii de cercetare (muzică, arhitectură, 

pictură, sculptură, literatură), încă din Antichitate, de la marii filosofi până în zilele noastre. Frumosul 

s-a manifestat încă din Antichitate ca şi categorie fundamentală a esteticii care reflectă însuşirile şi 

aspectele naturii, ale vieţii sociale şi ale creaţiilor umane capabile să trezească sentimente de 

satisfacţie, emoţie şi bucurie estetică. Arta nu reprezintă doar producerea de obiecte de artă, ci trebuie 

avut în vedere sufletul celui care produce, al artistului, de care depinde foarte mult produsul final. 

Cuvinte-cheie: artă, artist, frumusețe, antichitate, estetică. 
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Abstract 

The presence of beauty was felt in most areas, in various forms and led to much research on 

the concept since ancient times. Beauty was the expression of the antiquity as a category of esthetics 

that reflected fundamental qualities and aspects of nature, social life and human creations which might 

be feelings of satisfaction, excitement and aesthetic joy. Art means not just producing art objects, but 

should be considered the soul of the producer, the artist, which depends very much on the final 

product. 

Key-words: art, artist, beauty, antiquity, aesthetics. 

Cu mult timp înaintea inventării scrierii, a existat o preocupare a oamenilor pentru 

frumos. Oamenii primitivi obişnuiau să picteze pereţii grotelor în care se adăposteau, uneori 

rezultatele fiind adevărate lucrări artistice. 

 Înclinaţia strămoşilor noştri spre pictură nu poate fi explicată, deoarece nu se cunosc prea 

multe aspecte referitoare la cultura lor. În pofida acestui fapt, subzistă o notă de mister şi de 

inefabil în orice creaţie artistică, fie ea preistorică, antică, modernă sau contemporană [1, p. 9]. 

 Prezenţa frumosului s-a făcut simţită în majoritatea domeniilor, sub diferite forme şi a 

dus la numeroase cercetări asupra conceptului încă din cele mai vechi timpuri. 

 Frumosul s-a manifestat încă din Antichitate ca şi categorie fundamentală a esteticii care 

reflectă însuşirile şi aspectele naturii, ale vieţii sociale şi ale creaţiilor umane capabile să trezească 

sentimente de satisfacţie, emoţie şi bucurie estetică. 

 Tratarea acestui subiect presupune, pe de o parte, examinarea caracterului istoric al 

frumosului, deci analiza genezei şi evoluţiei lui în timp, iar pe de altă parte, cercetarea formării şi 

amplificării conceptului de frumos, respectiv cunoaşterea istoriei concepţiilor şi modurilor de 

înţelegere şi definire a uneia din categoriile cu rol preponderent în configuraţia esteticului. 

 Astfel, actualitatea temei ţine de o abordare aprofundată a conceptului de “frumos” cu 

implicări în diferite domenii de cercetare (muzică, arhitectură, pictură, sculptură, literatură), încă 

din Antichitate, de la marii filosofi până în zilele noastre. 

 Prezenţa mai multor tipuri de “frumos”, a diverselor “grupuri de frumuseţe”, a fost 

remarcată încă de la primele cercetări asupra acestui concept. Pe parcursul istoriei, zonele de 

frumuseţe au dobândit contururi distincte, astfel că astăzi se vorbeşte în mod curent de frumuseţea 

naturii, de frumuseţea omului, a relaţiilor umane şi de frumuseţea artei. 

 Arta, deşi uneori pare a fi un mister pentru umanitate, are o legătură profundă cu aceasta 

deoarece întreaga moştenire transmisă posterităţii a fost exprimată, cu precădere, prin intermediul 

formelor sale. Arta a luat naştere odată cu zorii istoriei astfel încât civilizaţia se reflectă în creaţia 

artistică prin intermediul operelor de artă. 

 Arta se manifestă într-o strânsă legătură cu religia, cu puterea politică, având drept 

exemplu piramidele egiptene prin care faraonii şi-au autocelebrat puterea. Ca şi reflecţie teoretică 

asupra artei şi frumosului, estetica a apărut ca şi urmare a acumulării unui bogat patrimoniu de 

opere. Aceasta are ca obiect de studiu atât frumosul natural, cât şi artistic.  

 Arta a fost dintotdeauna specifică omului, având înclinaţii religioase şi artistice. Aşa cum 

am menţionat încă de la începutul demersului nostru, a existat o preocupare aparte a omului spre 

cunoaştere, spre tot ceea ce este frumos. 

 Arta reprezenta pentru greci o viziune a sufletului uman, la fel cum aspectul fizic este ca 

o carte deschisă care dă informații referitoare la starea de sănătate a individului. Arta nu 

reprezintă doar producerea de obiecte de artă, ci trebuie avut în vedere sufletul celui care produce, 

al artistului, de care depinde foarte mult produsul finit. 

 Arta pentru greci reprezenta o modalitate de cunoaștere a individului, a lăuntricului 

sufletului uman prin ceea ce face el, prin ceea ce reușește să exprime, această teorie fiind susținută 

de Hegel, pe care o identifică în raport cu procesul de constituire a formei clasice a artei [ 2, p. 

452]. 
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 Filosofii greci se refereau la artă, având în vedere atât cele trei forme ale cognitivismului 

– teoretic, practic și productiv – cât și la influența pe care acestea o exercită asupra înțelepciunii. 

În domeniul artelor, înțelepciunea este măiestria pe care o atribuim celor ce au atins, în arta 

respectivă, culmile desăvârșirii [3, p. 140]. 

 Preocupările teoretice în jurul artei şi frumosului datează încă din Antichitate, odată cu 

filosoful german Alexander Baumgartner care în 1750 a publicat primul său volum din 

AESTHETICA. 

 Aceasta a fost o metodă de a specializa şi de a privi autonom domeniile creaţiei valorice, 

ce caracterizează epoca modernă şi contemporană. 

 La rândul său, Kant, care l-a considerat pe Baumgartner un excelent “analist” în 

strădania lui de a denumi cu termenul “estetică” disciplina pe care a fundamentat-o, a apreciat 

aceste strădanii ca fiind “zadarnice“ [4, p. 66]. 

 Estetica este o disciplină filosofică, abordată mai întâi în cadrul filosofiei din care s-a 

desprins şi s-a constituit ca disciplină autonomă în epoca modernă, ea vizând raportarea omului la 

creaţiile umane, în special la cele artistice. 

 Atitudinea estetică se regăseşte în creaţia şi în receptarea artei. Aceasta studiază atât 

frumosul natural, cât şi creaţia şi receptarea artei, relaţia dintre artă şi realitate, dintre conţinutul şi 

forma operei de artă. Estetica reprezintă baza teoretică şi metodologică a fiecărei arte (a teoriei 

literaturii, a teoriei artelor plastice, a teatrului), precum şi a criticii de artă şi a istoriei artelor. 

 Grecia antică a fost fondatoarea bazelor culturii viitoarelor popoare și nu numai atât, a 

fost spațiul în care s-au făcut pentru prima dată teorii asupra artei. Ideile Greciei antice (rațiune, 

istorie, drept, frumos, frumusețe) prind rădăcini mai întâi în lumea romană, iar apoi în civilizația 

Europei. 

 Oamenii de știință ai Greciei Antice prezentau un interes aparte spre cunoașterea lumii și 

felul în care erau organizate. Efortul întreprins de gânditorii greci duce progresiv la căutarea unei 

unități a fenomenelor. 

 În secolul al IV-lea î.Hr., Platon şi Aristotel au fost cei care au dezvoltat un interes aparte 

pentru artă şi frumos. Ei au definit arta ca “mimesis”, acest lucru însemnând o imitaţie a 

frumosului natural de către cel artistic. Acest termen desemna expresia caracterului cuiva, 

abordarea unui rol mai degrabă, decât imitarea realităţii şi punea accente pe descrierea ritualurilor 

legate de muzică, dans, decât pe ceva specific artelor plastice. 

 Astfel, “mimesis” este un concept care capătă aspect de imitativitate – artistul creează o 

imagine a realităţii, precum şi de irealitate – imaginea este de natură ireală. 

 Până la Platon, “frumosul” primise două definiţii de bază, prima făcând referire la 

“adecvaţia” unui obiect, a unui lucru sau a unei fiinţe raportat la scopul sau la utilitatea lor. De 

exemplu, un obiect este frumos atâta timp cât corespunde scopului pentru care a fost realizat. 

Putem concluziona că frumosul se caracteriza prin legătura de cauzalitate între constituţia lucrului 

şi scop.  

 A doua definiţie spunea că “frumosul” este ceea ce produce plăcere prin intermediul 

văzului şi/sau auzului. Odată cu Platon, care respinge cele două definiţii, apare ideea potrivit 

căreia există un “frumos în sine”, “un frumos ca atare” care nu are nici o legătură cu scopul sau cu 

mijloacele senzoriale, nefiind accesibil văzului, auzului sau pipăitului. 

 În “Banchetul”, Platon defineşte “frumosul” ca o formă la care se poate ajunge pe cale 

intuitivă, care nu depinde de om şi de nimic altceva [5, pp. 210-211]. 

 Potrivit acestei descrieri, Platon a expus o teorie idealistă a frumosului, conform căreia ar 

exista două lumi, o lume suprasensibilă a ideilor şi o lume sensibilă a materiei. Spre deosebire de 

grecul de rând, la care frumosul se intersecta cu binele, la Platon frumosul este o îmbinare 

armoniei, a ordinii, o consecinţă a aprecierii şi a admirării lucrurilor bune. 

 Platon se referă la frumos doar ca frumuseţe spirituală, având ca şi latură dinamică 

erosul. Astfel, Platon în valorificarea noţiunii de frumos a inclus obiecte abstracte, inaccesibile 
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lumii materiale, punând accente pe frumosul ideal în detrimentul frumosului real. El a dat naştere 

unei noi abordări, în raportul dintre frumuseţea lucrurilor reale şi ideea de frumos. 

 Platon a dat naştere doctrinei potrivit căreia frumosul este o proprietate a lumii materiale, 

a realităţii şi conform căreia arta trebuie să fie bazată pe cunoaştere. 

 Spre deosebire de Platon, la Aristotel conceptul de artă are o arie mai extinsă care se 

bazează mai mult pe cognitivism, pe producţie, aceasta ajungând să fie mai importantă decât 

produsul în sine. Totul tinde să se întrepătrundă la Aristotel, de la raţionamente intelectuale şi 

cunoaştere, până la punerea în relaţie a intenţionalităţii artei cu natura. 

 Aristotel a accentuat ideea de legătură dintre artă şi material, el încercând să modifice 

forma prin diferite mijloace de adăugare, înlăturare sau sintetizare. De asemenea, a fost preocupat 

de identificarea unor condiţii de realizare a artei în prezenţa cunoaşterii, eficienţei şi talentului 

nativ. Aristotel face o distincţie a artelor frumoase în funcţie de relaţia lor cu natura. Astfel, le 

împarte în arte care desăvârşesc natura şi arte care imită natura (arte mimetice), cum ar fi pictura, 

muzica, sculptura. Marele filosof respinge ideea de “copiere fidelă”, lăsând artistului dreptul de 

interpretare şi de imitare a lucrurilor, în funcţie de talentul şi de cunoaşterea acestuia. 

 Aristotel a vorbit despre frumos atât la modul divin, cât şi la cel material. Prin 

intermediul meditaţiilor, a lărgit actul artistic până acolo încât frumosul a devenit multiplu şi 

variat, astfel încât nu trebuie explicat şi trebuie apreciat aşa cum este el. 

 Marele filosof grec a apreciat frumosul la modul larg, care produce emoţii şi plăcere prin 

manifestarea unor sentimente capabile să trezească puteri adecvate şi excesive. Estetica lui 

Aristotel a îmbinat catharsis-ul cu mimesis-ul şi cu măsura lucrurilor, definind astfel o teorie a 

artei ca totalitate. 

 Tendinţa era de a atrage atenţia asupra aspectului cosmotic al universului unde 

reprezentările şi descifrările teoretice erau parte constitutivă a frumosului. Pe lângă aceste aspecte, 

aceeaşi pitagoriceni sunt cei care asociază frumosul cu binele, fapt întâlnit pe întregul parcurs al 

filosofiei elene. Aceleaşi teorii se regăsesc la filosofi precum Democrit, Heraclit şi Empedocle. 

 Socrate s-a preocupat pentru prima dată de definirea frumosului în sine, aşa cum existau 

referinţele anterioare de la Platon şi Xenofon. Pe lângă asocierea frumosului cu binele şi cu utilul, 

Socrate adaugă plăcerea. El susţinea caracterul obiectiv al frumosului şi identificarea acestuia, cu 

diferite fiinţe, lucruri, tot Socrate referindu-se şi la o categorie a modalităţilor de exprimare a 

frumosului: frumuseţea formelor şi frumuseţea artistică. În timp ce primul aspect se refera la 

frumuseţea sufletului, cel de-al doilea se referea le frumuseţe ca ideal suprem. 

 Socrate trece estetica la un alt nivel, mult mai profund, mai filosofic decât cel existent 

deja, de aici luând naştere o mulţime de întrebări legate de ceea ce înseamnă frumos, ce este 

frumosul, etc. 

 Diferenţa dintre filosofia lui Socrate şi aceea a lui Platon, constă în faptul că primul nu 

era adeptul teoriei Ideilor, nu cunoştea foarte bine această teorie idealistă, potrivit căreia lucrurile 

şi gândirea sunt două existenţe separate de teorie, sunt două esenţe perfecte care aparţin sferei 

inteligibilului. 

 Platon, ca şi înaintaşii lui, este adeptul teoriei potrivit căreia frumosul constă în armonie, 

ordine, măsură, proporţie, unitate, dar s-a dovedit ulterior că acestea erau doar condiţiile sub care 

se manifesta existenţa frumosului – ca Idee, în lumea ce urma să se supună schimbării. Creaţia 

artistică era pentru Platon lipsită de evlavie, întrucât prezenta decăderea şi imoralitatea vremii. 

Arta era cea care invita, potrivit lui Platon, la degradarea caracterelor, ea nu era altceva decât o 

copie a realităţii, o copie a unei copii, care transpunea doar umbre ale realităţii vremurilor trăite. 

Trăirile sale politice şi regimul politic al vremii, l-au determinat pe Platon să trateze nedrept arta 

şi, în aceeaşi măsură, şi artiştii.  

 Aristotel se desprinde de lumea Ideilor lui Platon, deşi uneori, are tendinţa de a utiliza 

meditaţiile fostului său discipol. El va aborda conceptul dintr-o poziţie contrară de cea a lui 
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Platon. El încearcă o reînnoire a artei, Aristotel văzând frumosul în tot ceea ce înseamnă simţ 

artistic.  

 Marele filosof vedea în artă o imitaţie – mimesis – dar una reală, nu o imitaţie falsă sau 

aparentă ca la Platon. Diferenţa dintre percepţiile celor doi filosofi mai constă şi în faptul că în 

timp ce la Platon totul se reducea la absolut, în plan metafizic, la Aristotel, estetica se regăseşte în 

plan artistic. La Aristotel apare denumirea de util, arta era utilă, nu dăunătoare, cum afirmă 

Dumitru Isac, în “O schiţă a ideilor estetice din Antichitate, până la Kant” [6, p. 333]. 

 Dumitru Isac, unul dintre istoricii filosofiei româneşti şi estetician format sub bagheta 

filosofilor Dumitru D. Roşca şi Mircea Florian, în ciuda perioadei în care a acţionat, a reuşit să 

publicele unele lucrări în care a prezentat biografii ale operelor unor importanţi filosofi ai vremii, 

precum şi ai culturii universale. S-a raportat la Socrate, Platon, Aristotel, precum şi la evoluţia 

gândirii estetice din perioada vechilor greci, începând cu reprezentările pre-filosofice despre 

frumos, având sens concret-empiric pe care îl întâlnim la Hesiod şi Homer. 

 A continuat cu Socrate care identifica frumosul cu binele şi cu utilul, ajunge la Platon, 

care aşa cum am mai spus, se referea la concept în sine ca şi formă a universului abstract. Dumitru 

Isac încheie această cercetare vizavi de naşterea şi gândirea estetică, raportându-se la felul în care 

Aristotel se referea la frumos şi anume, ca la un dat concret. Ideile şi scrierile lui Platon l-au atras 

pe Isac, considerându-l un model de referinţă în lucrările publicate ulterior sau nepublicate, pentru 

că acesta are o serie de schiţe descoperite ulterior, care nu au mai apărut ca şi scrieri oficiale. 

 În Evul Mediu, arta nu era o simplă creaţie ci, era necesar un rezultat al reflecţiei care se 

regăsea în cunoaşterea legilor naturii sau a legilor specifice artei. Artistul reda frumuseţea naturii, 

arta fiind considerată o continuare a frumuseţii naturale, o creaţie a artistului care era liber să se 

exprime aşa cum ştia el mai bine. 

 Pentru acea perioadă, arta şi estetica reprezentau un interes care era oarecum ambiguu. 

Arta era înţeleasă de medievali, fie ca meserie, fie ca ceva ce ţine de divinitate, totul îndreptându-

se spre caracterul ei util. Cu toate acestea, frumosul începea să capete sens, frumosul senzorial 

fiind perceput ca ceva ce dă un sentiment de plăcere. 

 Estetica îşi propune să exprime stări care nu se pot exprima în cuvinte, sentimente 

lăuntrice pe care artistul le exprimă prin intermediul artei pe care o realizează. Este o lume a 

contrastelor în care fiecare crede că adevărul le aparţine. Dacă artiştii erau conduşi după propriile 

lor gânduri şi după propria imaginaţie atunci când realizau operele de artă, esteticienii considerau 

că ei ştiau cel mai bine ce are de făcut artistul.  

 Chiar dacă despre frumosul natural și frumosul artistic s-a scris mult și a fost dezbătut de 

către marii filosofi, este un subiect larg care nu poate fi conchis și care este departe de a fi epuizat. 

 Orice creație, obiect, care poate avea anumite caracteristici specifice, se încadrează 

perfect în aria de interes a esteticii. Au existat dintotdeauna contradicții referitoare la perceperea 

frumosului natural vizavi de frumosul artistic. Epoca modernă este cea care marchează debutul 

tendințelor contradictorii, în problema statutului frumosului natural, în cadrul esteticii, după cum 

notează Chiriță R. în “Estetica” [7, p. 24]. 

 Există tendința ca tot mai mulți esteticieni să coreleze esteticul cu artisticul, astfel 

relevanța frumosului natural ajunge să fie contestată. Hegel analizează în “Prelegeri de estetică” 

ideea frumosului artistic. El își propune un demers care pornește de la stabilirea conținutului, 

metodelor, obiectului și diviziunii estetice, după care propune o sistematizare cronologică a 

artelor “înșiruindu-le una lângă alta, în vederea istoriei artelor, făcând considerați despre operele 

de artă existente” [8, p. 59]. 

 Frumosul este parte din sufletul nostru, indiferent de forma întruchipată, atâta timp cât 

încântă simțurile noastre și atâta timp cât spiritul nostru este intact, neagresat. Cu toții am fost 

creați pentru frumos, în toate formele lui. Acesta face parte din sufletul și din mintea noastră. 

 Existența omului este strâns legată de existența frumosului. Omul nu înseamnă doar 

intelect, ci înseamnă și frumusețe. Însăși viața înseamnă o imitație a artei, precum și omul ar putea 
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fi o operă de artă dacă ar avea drept model idealul suprem. Însă nu întotdeauna este de preferat să 

tindem spre ideal, spre perfecțiune. 

 Frumusețea este cea care revigorează omul, îi provoacă o stare de bine, de bucurie. Este 

o stare de spirit, o trăire a binelui atât în cazul artelor, în muzică, în pictură, în sculptură, în 

literatură, cât și în viața de zi cu zi a omului obișnuit. 

 Frumusețea se simte, se trăiește atât la nivel artistic, cât și la nivel spiritual și uman. 

Acolo unde există frumusețe, indiferent de natura ei, există o recunoaștere și o afirmare a 

întregimii si a împlinirii individului. 
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IS IT POSSIBLE TO TEACH TO LIVE TOGETHER AND TO LIVE TOGETHER? 

ESTE OARE POSIBIL DE A EDUCA CONVIEŢUIREA? 

Abstract 

When researching the theoretical frame of the term and notion of inclusive education we have 

to centrally focus on dissparate approaches to inclusive education in various countries are mediated by 

the official and implicit purposes and goals of public education, acces to an array intellectual, human, 

and material resourses, and collective understanding and educational responses to sociocultural and 

bio-physical differences. From this point of view, inclusive education can be situated in the nation`s 

larger projects of collective identity formation and social engeneering that are pursuided in part 

through incusive social and educational policies and practices.  

Key-terms: ability, research, comparative analysis, disadvantage, challenges, participation, 

values, thinking, creation, gap, schools, quality, differences. 

Rezumat 

Atunci când cercetăm cadrul teoretic al termenului și al noțiunii de educație incluzivă, trebuie 

să ne concentrăm în mod centralizat pe abordări disparate ale educației incluzive în diferite țări, 

mediate de scopurile oficiale și implicite ale educației publice, accesul la o rețea intelectuală, umană și 

resursele materiale, înțelegerea colectivă și răspunsurile educaționale la diferențele socio-culturale și 

bio-fizice. Din acest punct de vedere, educația incluzivă poate fi situată în proiectele mai largi ale 

națiunii de formare a identității colective și a ingineriei sociale care sunt urmărite parțial prin politici și 

practici sociale și educaționale incluzive. 

Cuvinte-cheie: capacitate, cercetare, analiză comparativă, dezavantaj, provocări, 

participare, valori, gândire, creație, decalaj, școli, calitate, diferențe. 

Inclusive education has many very good reasons ti be implemented. It is very actual in 

our today`s changing life. But, inclusive education has also some significat gaps, if speaking 

about equity and inclusive education because inclusive education travels across c ultures and 

contexts. That is why one of the most important action is to make national leaders and local actors 

to see the contents and complex historical and cultural contingencies. It implies the analysis of 

how we define the inclusive education, how we study and implement it across the nations and 
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cultural communities. A significat contribution, in this subject gives the process of globalization 

and the increasing cultural diversity of communities around the globe. 

 Inclusive education has far/reaching equity implications for marginalized groups across 

the globe. It means there is a need to refine the theoretical formulation of this movement throught 

a culturally and historically situated research programs. The contemporary studies should give 

answers and should offer urgently needed insights for future policy and researches on inclusive 

education, also from equity perspective. 

The inclusive education can be considered as an issue of educational access and equity. 

The inclusive education in conceptualized as a mean to provide students with educational access 

and opportunities to participate in society. The inclusive education is incorporating voices from 

different countries where it is already conceived and implemented. The inclusive education entails 

access, participation, and outcomes for all marginalized students in educational system from 

different reasons, as are: caste, gender, rase, ethnic identity, language, socioeconomic status, 

immigration status, ability ans level. 

We must understand that inclusive education is situated in large cultural historical context 

as are: purposes for schooling, definitions, responses to difference in educational contexts. There 

comes a clear necessity to examinate the unexplored questions from an interdisciplinary 

perspective, as are: the intended and actual outcomes of inclusive education; the consequences of 

the outcomes related the participation in society; the differences that are stratifying liunes that 

benefit some groups but not others; the historical legacies that are able to mediate the 

development of outcomes of inclusive education. 

 Also, there is an important issue to be researches – the way that is done by the inclusive 

education from technical questions as are: strategies for development of inclusive settings to the 

ideologically charged forces and processes, as are: historical legacies of marginalization, meaning 

of inclusive education, that enable and constrain the potential of educational equity in inclusive 

education. 

 The contemporary studies give interesting data about discourses and paradigms that 

frame inclusive education in different countries, as are: the changes observed in different 

education systems as a result of increasing immigration that make more complicate the inclusive 

educational projects; the inequities that are experienced by immigrant students and students with 

special needs in relation with some parameters (physical placemenet, inclusive curricula and 

pedagogy, educational attainment and achievement, transition to work, and social integration and 

participation; the comparing differential outcomes for students identified as special needs and 

immigrant students.  

These differential outcomes are researched from cultural historical and life history level 

(contexts) and show how students may experience different educational trajectories according to 

their personal backgrounds and starting positions. The national (local) inclusive education is also 

a result of intersections of culture, race, language, and disabilities and their implications for 

equity. 

 The interdisciplinary theoretical and methodological multilevel approach means to study 

racial inequity related to inclusive education: theoretical insights from special education; 

educational antropology; cultural geography; and cultural psychology. It is possible with an 

intence using of evidences taken from state, school districts, neighborhood data sets, and 

agregated sate data. When speaking about racial inequity, questions appear concerning schools, 

examinations, sociocultural processes distributed in time and space. More robust analyses are 

possible to be done when the modeling approaches offer an alternative way of using data, 

including policy makers and studeis connected to use of paradigms that tracks inequitable 

practices as well as cultural resourses and assests. 

There are countries that can be seen as socially polarized countries, marked by significat 

inequalities resulting from a strong association between social background and educational 
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outcomes. These inequalities are spatially patterned, with concentration of poor social and 

educational outcomes in certain urban places. It is interesting to analyze how placement patterns 

in inclusive education programs in urban school districts are connected to this concentration 

constucted and addressed by national educational policy. The efforts of succesive governement 

are influenced by spatial perspectives that break the link between social disadvantage and low 

poor educational outcomes through area/based initiatives, that show that the social disadvantage 

transcends individuals` traits. This experience gives policy reccommendation to study moe 

intensively the exclusion based on a richer understanding of area dynamics 

 In some countries the education systems have a long tradition of organizing students into 

homogeneous learniing gropus in separate schools. Because of this traditions, in today`s life this 

cluster makes to be problematik the shcooling for some specific students. Early exclusion and 

segregation separates and does not offer the chance to attend advanced schools for students with 

disabilities or students from immigrants families. The studies analyse the function that segregation 

serves in maintaining disparate educational programs and educationl achievement, as are looking 

for the answers to different questions, as is, for ex.: child/family - and system-centered situation in 

terms of equity issue. 

 Inclusive education`s theory and practice has also dilemmas and tensions, as is, for ex.: 

welfare/educational policy that moves toward a neoliberal economic, cultural, and educational 

models in some countries. It means more equity through a variety of educational policies, 

including the macro political agenda (a varied social and educational neasures combined with an 

effective monitoring system and a stronger partnership and transparent working relationship 

between central and local government system) focused on the social welfare model, that can help 

to diminuate the effects of social, cultural, and economic backgrounds on educational outcomes. 

 The researcher are also speaking about the school conditions that contribute to barriers to 

equity in inclusive edcuation: the relationship between ability and racisl differences, school 

practices, educational intervention and special education placement policies that serves to 

reinforce this relationship; hor teachers dreq from deficit views of students and ”other” students 

and families. This helps to understand and to explain causes for disproportionality in the schools. 

Some statistical data show that the special education placement process and the poor institutional 

safequards that fail to support struggling learners have been the main contributors of 

disproportionality in terms of inclusive education. 

 We consider as main principle of inclusive education to be the idea that all students have 

the right to equal access to the widest possible educational opportunities. This principle 

emphasizes the basic human rights as are equity and quality. It gives a relevance for schooling. 

But, today in some nations in transition, the idea of equity in relation to participation in inclusive 

education with specific reference to the acceptance of difference is questionable, however, the 

education in based on fundamental transformation and indicators show the impoving of general 

access to the basic education. There is important to research also the index of inclusion in schools 

that can illustrate the ways in which relational dynamics influence the establishment of 

communities of practice that embrace diverse identities. The shift toward the enhancement of 

equity of participation with an emphasis on dymanic interactive processe in school communities is 

needes because there is important to create more equitable inclusive school communities. 

 The studies of implementation of inclusive education in complex plural societies, with a 

big number of ethnic, linguistiv, and religious diversity, in addition wiht the economical changes 

and social development dects the focus on fulfilling the obligations of education for all as 

mandatory paradigm. In this way are important the efforts of governements to undertake and to 

analize the issues of educational exclusion and the limitations in its approach. The governments 

should pay a specific attention to how the needs of some groups are disproportionately excluded 

from the system and how the governementss` attempt at addressing unique educational needs that 

perpetuate inequalities. In some cases using political and justice theories, is important to discuss 
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the policies narrow conceptualization of educational equity in terms of access and resources rather 

that equality of participation. In this way there appears a great need to reconceptualize the notions 

as are: difference and educational equity in educational system. 

 In some countries despite and increasing recongnition of inclusion at the policy level, 

there are still limited resources to include student, and the low percentage of those students that 

are included into general education settings. It is important also to examine the ways in which 

teachers of general education and special needs schools tend to talk about inclusive education, 

drawing from focus groups in which issues of diversity, difference, and living together are 

discussed. Is this possible to teach to live together and to live together?  

The researchers are studying also the subject of how disability is a social relational 

condition inscribed onto people`s bodies. Pursuing equity and inclusion requires understanding 

how local communities make meaning of and develop inclusive spaces for all children. 

 In terms of future researches of inclusive education, we can say that it is important to 

map the disparate and situated meanings of equity in inclusive education within and across 

national contexts, and trace their concomitant consequences for various gropus of students. Future 

inclusion researches must be concentrated in a building a theory of equity in diverse educational 

systems. 
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TRAUMA AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF CHILDREN WHO ARE 

VICTIMS OF VIOLENCE 

TRAUME ȘI REABILITAREA PSIHOLOGICĂ A COPIILOR - VICTIME ALE 

VIOLENȚEI 
Abstract 

The present paper is an attempt to bring about the different sort of violence that children 

might suffer from. One tends to think of school violence and demotic violence, but there are very many 

different forms of violence children are exposed to. Differentiating between the different forms of 
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violence is essential for the sake of properly handling the issues and intervening on the sake of the 

children. Providing safety for the child should be the first step before any intervention to be used when 

combating the violence against children. The literature suggested that providing the necessity safe 

environment is essential in any form of treatment.   

Victims of violence are vulnerable to a constellation of outcomes including dissociation, substance 

abuse, depression, and PTSD. Chronic and prolonged exposure to violence may evolve into a 

dysfunctional routine perpetrated in both family and community. It is very essential to understand the 

association between violence in early childhood and its prolonged consequences during adulthood.  

Key-words: trauma, psychological impact, rehabilitation, post-traumatic stress disorder. 

Rezumat 

Prezenta lucrare este o încercare de a analiza diferite tipuri de violență de care ar putea suferi 

copiii. Unul tinde să se gândească la violența școlară și la violența demografică, însă există foarte 

multe forme diferite de violență la care sunt expuși copiii. Diferențierea dintre diferitele forme de 

violență este esențială pentru a trata în mod corespunzător problemele și pentru a interveni în interesul 

copiilor. Asigurarea siguranței copilului ar trebui să fie primul pas înainte de orice intervenție care 

trebuie utilizată în combaterea violenței împotriva copiilor. Literatura de specialitate sugerează că 

asigurarea necesității unui mediu sigur este esențială în orice formă de tratament. Victimele violenței 

sunt vulnerabile la o constelație de rezultate, inclusiv disocierea, abuzul de substanțe, depresia și 

PTSD. Expunerea cronică și prelungită la violență poate evolua într-o rutină disfuncțională, comisă 

atât în familie, cât și în comunitate. Este foarte important să se înțeleagă asocierea dintre violența din 

copilăria timpurie și consecințele sale prelungite în timpul maturității. 

Termeni – cheie: traume, impact psihologic, reabilitare, tulburare de stres post-traumatic. 

When addressing the issue of violence against children, one should keep in mind that 

there is no one specific form of violence that or that stems from one specific occurrence. Forms of 

violence can be acute or chronic, as they can occur domestically, within the Family: including 

violence and abuse toward intimate partners, children, elders, and pets; the inter-relationship 

between different types of domestic violence; the interface between family violence and animal 

cruelty. Other form of violence is one that occurs outside the Home: such as acquaintance and 

stranger rape, simple assault, homicide, youth violence, aggressive driving, and road rage; 

violence against children could occur within our Schools and Workplaces: such as employee or 

co-worker abuse, threat assessment, incident management, and bullying; academic functioning, 

social and emotional development associated with exposure to interpersonal violence and abuse. 

Wars, detention and other activates that occur in torn up societies, for example poverty stricken 

children, all include certain types of violence that have different degrees of negative implications 

on the psychology or body of the child. Thus any form of intervention to alleviate child’s fears 

should start by providing safe environment for the child. 

Safety first  

According to the National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) (2015), the first and 

most important intervention for children is to address the issues of safety for the family. This 

usually involves working with the victim of violence to discuss the options she/he might consider 

to increase safety. Legal advocacy, shelters, and domestic violence service agencies are good 

resources for addressing the challenges of safety. The first step toward helping the child is seeing 

that the abused parent/caregiver is safe; another essential step is in assisting older children and 

adolescents in planning for their safety. Helping children and teens to develop specific strategies 

for keeping safe gives them a sense of control so that they feel less vulnerable. 

 For children, interventions include groups, individual therapy, and dyadic treatment with 

their non-offending parent. An essential component of intervention with all children is the priority 

of supporting and strengthening the relationship between the non-offending parent and the child. 

For most children, a strong relationship with a parent is a key factor in helping a child heal from 

the effects of domestic violence. The choice of treatment depends on the child's age, the nature 
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and severity of the traumatic reaction, the circumstances of the family, and the availability of 

other supports. In either a group or an individual format, treatment can provide children and their 

caregivers with important information about domestic violence and common childhood reactions, 

which can help normalize their experience and decrease their sense of isolation (NCTSN, 2015).  

Children may have cognitive distortions or misunderstandings about what has happened 

or why it happened such as blaming themselves, blaming the victim, and blaming police or other 

authorities who attempt to intervene. Children often feel torn between their parents or confused by 

conflicted feelings of love for and fear of their violent parent. 

An important component of counseling process is the offender's acknowledgment of the 

abuse, commitment to abstain from abuse, and willingness to address this issue honestly and 

openly within the family (Groves, Van Horn, & Lieberman, 2006).  

Victims and Offending Behavior  

Research (Ardino, 2012) suggested that there an interlink between traumatic experiences 

and criminal behavior (Ardino, 2011; Foy, Furrow & McManus, 2011) revealing that offenders 

present a higher prevalence of Post-traumatic Stress Disorder and associated symptoms when 

compared with the general population. The importance of recognizing PTSD in offenders is 

underscored by personality assessment showing a negative effect of PTSD on impulsivity, 

aggression, and negative emotions and - in general - on affect dysregulation. 

 Victims of violence are vulnerable to a constellation of outcomes including dissociation, 

substance abuse, depression, and PTSD. Chronic and prolonged exposure to violence may evolve 

into a dysfunctional routine perpetrated in both family and community contexts creating “a link 

between experiences of violence as victims and later experiences of violence as a perpetrator” 

(Garbarino, 2002) through which trauma consistently appears to be the connecting factor for 

multifaceted expressions of violence—endured or perpetrated (Ardino, 2011). A considerable 

body of literature has documented the relationship between trauma/child abuse and subsequent 

aggressive and criminal acts (Ardino, 2012). Child abuse and neglect, poverty, sexual molestation, 

and witnessing violence are, among others, the most common risk factors for post-traumatic 

reactions, aggression, and antisocial behavior (Finkelhor, 2008). 

 In adult populations, Browne, Miller, and Maguin (1999) have provided a detailed study 

of abuse in the lives of 150 female inmates. They reported that 70% of the women experienced 

severe physical violence from childhood caregivers or parents. Such studies sustain that offenders 

are very often exposed to traumatic events as a result of being—or having been—in a problematic 

social context (Ardino, 2012). 

 However, despite the overwhelming association between children exposure to violence 

and development of PTSD, several studies warned that the majority of these findings were 

reported about incarcerated young offenders (Welfare & Hollin, 2012). Furthermore, the majority 

of studies are descriptive and rarely examine the psychological mechanisms intervening in a 

potentially specific trauma-offending trajectory. Evans and colleagues made an interesting attempt 

to fill the gap by investigating the nature of perpetrators’ memories of violent crime (Evans, 

Ehlers, Mezey & Clark, 2007). Participants in Evans et al. (2007) described significant intrusive 

memories of the assault, and reported cogitations related to the assault. The intrusive memories 

tended to concern the moment when the event turned to the worse for the perpetrator 

demonstrating important implications for risk assessment and therapeutic interventions for violent 

offenders. In another study, (Evans, Mezey & Ehlers, 2009) examined the prevalence and 

characteristics of amnesia in violent offenders; their findings showed a partial amnesia of offences 

associated with cognitive processing during the assault. 

 Childhood Foundation (2014) suggested that in order to prevent neglect and different 

forms of abuse, it is important to support early intervention initiatives. This work is part of the 

work with all the target groups that Childhood focuses on, for example, enhancing support to 

families at risk and strengthening children’s self-esteem. It is also very important to increase the 
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knowledge and awareness of abuse and the rights of the child among children, parents, and those 

who work in close proximity to children. Children who are victims of abuse and exploitation need 

help to process what has happened to them. This kind of support can include individual and group 

treatment and therapy, as well as alternative care for a child where the home environment is 

deemed unsuitable. Of course as children grow older, several type of intervention is needed to 

minimize the impact of the trauma on the adult’s aggressive behavior. 

 Based on the findings that were reported by majority of the research, Ardino, (2012) 

describes the importance of introducing trauma-informed principles to manage triggers and to 

stabilize offenders. Furthermore, the he suggests introducing trauma-oriented psychotherapies and 

describe the main goals of such therapies applied to settings such as public safety, safety of 

inmates in custody, rehabilitation and staff, and institutional security. There is a need for further 

research and implementation of rehabilitation programs for offenders that focus on the potential 

role of unresolved traumas in the antisocial trajectories of the offenders. 

 In conclusion, there seems to be a consensus regarding the impact of violence on 

children, their well –being and eventual development. There are four various forms of violence 

that children are liable to experience. Child abuse and neglect, poverty, sexual molestation, and 

witnessing violence are, among others, the most common risk factors for post-traumatic reactions, 

aggression, and antisocial behavior. Post stress trauma syndrome is one of the significant impact 

that children might suffer as a result of experiencing violence at an early age. Yet, and despite 

such consensus regarding the forms and impact of violence on children, several methods of 

intervention were suggested in the literature, despite not much emphasis on the need to provide 

children safe haven before any intervention plan could be implemented 

There is a definite need in providing safety for the children prior to being consumed of 

what type of intervention plan to implement. The experience of the author, a school principle, in 

dealing with violence in the school, the impact of violence and methods of coping, suggests that a 

first step in assisting children experiencing trauma as a result of violence, is to provide them the 

safety and the security to mitigate the possibility of increased violence against the child.  
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REPETITIONS BEHAVIOR, OBSESSIONS AND ROUTINS IN CHILDREN 

COMPORTAMENTUL REPETITIV, OBSESIUNILE ȘI RUTINELE LA COPII 
Abstract 

Existence of repetitions behavior, obsessions and routines is one of the preliminary conditions 

for communication disorders diagnosis. These behaviors are also called “stereotypic behaviors”. They 

could be found in children suffering from autism, although not always. Most of people have kinds of 

repetitions in behaviors- like nail biting, pencil trimming, constant cleaning, and watching soap opera 

on TV. The frequency of such behaviors is the one that could distinguish the normative from the non-

normative form, and also the way a person could control these repetitions. The author tries to discuss 

behavioral disorders and the methods of reducing them.  

Key-words: repetitions behavior, obsessions, rituals, treatment, “tool box”. 

Rezumat 

Existența comportamentului repetitiv, a obsesiilor și rutinelor este una dintre condițiile 

preliminare pentru diagnosticarea tulburărilor de comunicare. Aceste comportamente sunt, de 

asemenea, numite «comportamente stereotipice». Acestea ar putea fi găsite la copiii care suferă de 

autism, deși nu întotdeauna. Majoritatea oamenilor au feluri de repetări în comportamente - cum ar fi 

mușcarea unghiilor, a creionului, curățenia permanentă și vizionarea de telenovele la televizor. 

Frecvența acestor comportamente este cea care ar putea distinge normativul de forma non-normativă, 

precum și modul în care o persoană ar putea controla aceste repetări. Autorul încearcă să discute 

despre tulburările comportamentale și metodele de reducere a acestora 

Termeni – cheie: comportament repetitiv, obsesii, ritualuri, tratament, «cutie de scule». 

Obsession, repetition and rituals could be a source of pleasure in people suffering from 

behavioral disorders, helping them to deal with the everyday living. However, in most of cases, 

the repetition and rituals in behavior create difficulties in interactions with the surroundings and in 

functioning in the world [1].  

Obsessions 
“My brain was constantly full of thoughts, worries and fears. The time I spent with my 

obsession was the only time when my brain was free- it relaxed me”- this is what said a boy 

suffering from Asperger syndrome [4]. 

The obsessions could be different, but some of them are more common among the autists- 

they deal with computers, trains, historic events, science, certain TV programs. Sometimes 

obsessions are developed around buses timetables, numbers, body parts. Some are interested in 

collections of train tickets, pictures of dinosaurs and so on.Children are also could be attached to 

toys, shoes, bottles and like. So, when is this activity is called obsession? The strength and 

frequency of the phenomenon is the way to define obsession, altogether with the duration of it. 

The obsession theme or particle is usually examined extensively for a long period of time, and 

deep emotions are connected to it [2].  

The reason to obsession development in children. 

The obsession could give a structure, some kind of order and the ability to predict the 

future events, all of which help the child to deal with the unknown in the usual life. Children 

experiencing difficulties with social interactions could use the points of interest as a way to open 

conversations and feel safer in social situations. In a peculiar way, obsession calms the child. The 

learning about a certain object or theme could me enjoyable [1].  

Repetitions: “I way quickly overloaded in a social situation. So, I blocked the outside 
world and make my own order of thoughts? Does it surprise that I began rocking to tell myself 

what my real feelings are? I also started talking to myself to block all the outside sounds, to know 

what are my real feelings”- said a man suffering from autism [4]. 
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 The repetitions behavior could be rocking, hands waving, jumps, other movements. This 

kind of behavior is the way to deal with physiological hypersensitivity [2]. 

 The reasons for the repetitions behavior phenomenon 

The try to get a sensor information- for example, the rocking is the way to wake the 

vestibular system, hands waving could give a visual information. The concentration on only one 

sound could reduce the influence of the surrounding which is too loud and overwhelming. This 

happens usually in social situations. 

The repetitions are a way to overcome stress and anxiety and to block the feeling of 

insecurity.  

Rituals (routines) and resistance to changes [1]. 

“The reality for an autist is the big mass of people, events, places, sounds and pictures, 

which is extremely confusing. The sets of routines, timetables, regular routs- help to make life 

more orderly, since the chaos of a regular life looks insufferable for an autist”.  

The dependency of children suffering from communication disorders in routines could 

become more severe in situations of changes, stress, illness, and in such periods of time could 

become worse. The main reason for routines in though the reduce of anxiety. 

How can we distinguish between obsession and hobby? [3]. 

There are five questions to help us. 

1. Does the person engaged in the activity seems troubled or tries to resist the activity? 

2. Can the person stop the activity independently? 

3. Does the activity prevents the person from studying? 

4. Does the activity makes socials interactions more bounded? 

5. Does the activity makes it difficult for other peoples in the near surroundings to 

interact, like parents, family, teachers? 

If one of the answers is “yes”, there is a sign the child is suffering from obsessive and 

repetitions behavior. 

How do we treat this kind of behavior? 

Before the decision about the treatment is made, we should ask ourselves whether the 

treatment is really needed. Do the obsession, routine, ritual really bound the child’s abilities, make 

the child suffer, the studies abilities are harmed? If the answer is negative and the behavior is 

unpleasant only to a parent or other in the nearest surroundings, is that still so important to 

interfere? Sometimes, the right way of the intervention is to help the parents deal with frustration 

they feel [2].  

In additions, we should not forget that routines and repetitions make the child calmer, 

reduce the anxiety of child, and any kind of intervention should be gradual and very careful, to 

prevent additional stress.  

“Tools box”- the techniques and tools to make the interference more efficient:  
To make the surrounding more predictable. The more the surroundings clear and familiar 

to the child, the more calm she is going to feel and the need to use repetitions and routines will go 

away or reduce. The surrounding can become more clear by building a timetable, which makes 

the world more predictable and controlled. If the child asks the same question time after time, the 

answer could be written (or even pictured) for him so that he can see it after answering the 

question. The preparation in advance could also reduce the unclearness of the world, including 

preparations for any changes. The preparation should be gradual and come as a story about a 

change, so that it could be easier to expect it. It is important to understand what exactly makes it 

difficult for a child, and plan the changes before. A fun activity could make a child to “forget” for 

some time of the repeating activity or routine [4]. 

To learn skills: there are different skills for self control to reduce the repetitions. The 

child could learn,when he feels anxious or stressed, an alternative method to deal with it, like 

asking for help or do something relaxing. Researches point out that the more the person aware of 
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the repetitions behavior, the more he is going to be ready to reduce it. The child learning a social 

skill- like how to open a conversation, how to understand social hints etc. feels more secure and 

self-confident. Then there is no more need in repetitions and rituals. The one putting hands in 

mouth could take some candies instead [4].  

Putting boundaries: setting boundaries for the repetitions behavior is extremely important 

when this behavior interrupt the development and regular personal life of a child. It is possible to 

give maximum number of objects ( like taking no more than 5 balls), to set time limits- like, to 

watch TV no more than 20 minutes, to set place limits- it is allowed to jump and rock only at 

home. While setting behavioral limits and boundaries, the clearness and consistency are highly 

important. The people in the nearest surroundings should agree and coordinated between them [4].  

The limits and rules should be written or drawn so that it is clear to the child what they 

are. Such a behavioral plan should be done carefully and gradually. Other ways to deal with stress 

and fear should be suggested to a child, to replace the routines and repetitions [4].  
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Țapu Grigore 

IMPACTUL CARACTERULUI ASUPRA RELAŢIEI DE CUPLU 

IMPACT OF THE CHARACTER ON COUPLE RELATIONSHIPS 
Rezumat 

Viața conjugală nu poate evita apariția anumitor conflicte sau perioade de criză. Literatura 

specială dedicată problemelor de familie prezintă și analizează diferite motive de distorsiune a 

relațiilor în cadrul unui cuplu. Experiența de consiliere a cuplurilor a permis să se dezvăluie o cauză 

existentă pe fondul unui tip de relații de tip marital. Aceasta se referă la caracterul celor 2 participanți 

ai cuplului, implicat în relație și, în special, la faptul că acesta reprezintă în mod normal formațiuni 

psihologice esențiale, care contribuie la perpetuarea, uneori la nesfârșit, a anumitor conflicte 

intrafamiale. Acest articol este dedicat studierii rolului tipului de caracter în conflictele familiale. 

Termeni – cheie: viata conjugală, consiliere, conflicte familiale 

Abstract 

Conjugal life cannot avoid occurrence of certain conflicts or definite periods of crisis. Special 

literature dedicated to family issues adduces and analyzes various reasons of relationship distortion 

within a couple. Experience in counseling couples allowed to reveal a cause existing on the 

background of a marital relations type. It concerns the nature of characters of 2 persons engaged in 

relationship, and this is particularly the characters of the spouses that normally represent these essential 

psychological formations, that contribute to perpetuation, sometimes to an endless continuation of 

certain interfamilial conflicts. This article is dedicated to studying the role of character in family 

conflicts.  

Key-words: conjugal life, counseling, family conflicts. 

Viaţa conjugală nu poate evita apariţia unor conflicte sau anumite perioade de criză. În 

literatura de specialitate dedicată problematicii familiei sunt nominalizate şi analizate multiple 
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cauze ale distorsiunii relaţiilor de cuplu. Experienţa de consiliere a unor cupluri a permis 

evidenţierea unei cauze prezente pe fundalul unui tip de relaţie conjugală. Aceasta ţine de natura 

caracterelor celor 2 persoane legitimate într-o relaţie - anume caracterul soţilor reprezintă, de 

regulă, acele formaţiuni psihologice esenţiale care contribuie la perpetuarea, uneori la nesfârşit a 

unor conflicte intrafamiliale. Această comunicare este dedicată cercetării rolului caracterului 

asupra conflictului în familie. 
Ţinta procesului de consiliere a unui cuplu este selectată în funcţie de suportul conceptual, 

acceptat de către specialist. Acei specialişti, care împărtăşesc ideile psihanalizei clasice abordează 

aspectele simptomatice ale persoanelor analizate. În cadrul mai multor modele terapeutice (şcoala 

terapeutică comportamentală, terapiile strategice, şcoala terapeutică sistemică, etc.), consiliera, 

este axată pe depistarea şi soluţionarea unor probleme majore, cu care se confruntă partenerii unui 

sau altui cuplu. Consilierea, care se sprijină pe analiza tranzacţională este orientată spre analiza şi 

eventual depăşirea unor jocuri ineficiente, obişnuite în cupluri şi/sau a unor scenarii de viaţă. 

De regulă, succesul consilierii, se dovedeşte a fi de scurtă durată. Acest succes provizoriu, 

sau, mai exact insuccesul de lungă durată, se datorează faptului, că toate aspectele abordate în 

cadrul consilierii: simptomele, problemele, etc., sunt cauzate, de regulă de caracterele celor doi 

aflaţi într-o relaţie legitimă. 

Termenul de caracter reprezintă în sensul cel mai general un ansamblu de trăsături, calităţi, 

dobândite de către individ pe parcursul vieţii. Este neîndoielnic faptul că asemenea formaţiune ca 

caracterul să se datoreze contextului social, în care este încorporat copilul chiar de la naştere. În 

pofida faptului, că majoritatea tipologiilor caracteriale (K. Leonhard, A.E. Licico, etc.), atestă 

apariţia certă a unor sau a altor tipuri de caracter la o vârstă avansată (adolescenţă, tinereţe), 

acesta se conturează, de facto în copilărie. Unul din meritele esenţiale ale psihanalizei clasice 

constă în opinia noastră, în delimitarea şi analiza acelor situaţii / perioade semnificative, situaţii 

marcher din viaţa copilului, care îşi lasă amprenta asupra apariţiei şi conservării unor trăsături de 

caracter. Aceasta constatare are o importanţă deosebită pentru înţelegerea modului şi 

mecanismelor de formare a caracterului. Referitor la modul de constituire a caracterului trebuie să 

recunoaştem, dincolo de preferinţele noastre conceptuale, că acesta are loc în mare parte 

inconştient. Dovezile sunt multiple: de la ceea ce ţine de vârstă la care apar primele achiziţii 

caracteriale, vârstă la care copilul este puţin conştient de existenţa sa, şi până la manifestările 

caracteriale: - în comportament, vorbire, maniere, etc., manifestări lesne identificabile de către cei 

care-l înconjoară pe un anume individ şi mai puţin sau deloc, de către sursa respectivelor 

manifestări. Cu privire la mecanismele de formare a caracterului un rol important în acest proces 

îi revine celui al identificării, adică asemuirii inconştiente ale copilului cu cei din preajmă de la 

care el preia, manifestări comportamentale, reacţii afective, atitudini etc.  

Caracterul prin implicarea sa inconştientă / automată în diverse situaţii de viaţă, activităţi şi 

relaţii exercită pentru individ o funcţie economică colosală. Trăsăturile stabile de caracter „decid”, 

în mod automat alegerea unor sau altor reacţii la anumiţi stimuli din exterior. Nu se pune, aici 

problema eficienţei acestor reacţii, ci a celei legate de consumul de energie psihică necesare 

pentru realizarea unui act psihocomportamental. 

Tot odată caracterului deja format îi revine o funcţie din cele mai esenţiale: celei de 

realizare şi apărare a unui echilibru psihic. Rămâne deschisă problema de ordin teoretic: ce apără 

caracterul – eul sau psihismul de ansamblu al individului. Nu putem afirma, că caracterul e un 

simplu mecanism defensiv în şirul altor mecanisme de apărare. Dimpotrivă, la nivelul lui are loc o 

integrare, structurare şi ierarhizare a unor sau a altor mecanisme de apărare. Spre exemplu, la 

persoanele cu caracter obsesional sistemul de apărare fiind constituit din multiple mecanisme de 

apărare şi este dominat de mecanismul raţionalizării; la persoanele cu caracter genital – de cele al 

refulării şi fabulaţiei. Prin urmare,- putem conchide, că caracterul nu se regăseşte doar în serviciul 

Eului, ci al subiectului integral. În situaţii concrete de viaţă funcţia de apărare la nivelul 
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caracterului, revine, în opinia noastră unei sau altei trăsături accentuate ale tipului respectiv de 

caracter. 

În cadrul caracterului obsesional-compulsiv printre trăsăturile accentuate se numără 

obişnuinţa individului de a-şi organiza viaţa în mod ordonat, pedantismul, acurateţea, spiritul 

econom.  

N. McWilliams (1998), descrie persoanele cu caracter obsesional-compulsiv în termeni de 

rigiditate, inflexibilitate şi insistenţă accentuată în depăşirea unor obstacole. Persoanele respective 

dau dovadă, de asemenea de acurateţe, disciplină şi spirit practic într-un anume domeniu de 

activitate. Deseori viaţa lor se desfăşoară în conformitate cu un program pre-stabilit, iar 

modificările impuse acestuia din partea celor din anturaj sau careva circumstanţe le provoacă 

iritarea sau chiar furia. O altă trăsătură esenţială a caracterului analizat constă în opinia lui W. 

Reich (2001), în specificul gândirii persoanelor cu un asemenea caracter. De regulă, gândirea lor 

are un caracter meticulos, detaliat şi totodată prevalent critic. Capacitatea lor de a critica 

prevalează asupra facultăţilor creative ale gândirii. Acest lucru se datorează, în mare parte 

dependenţei obsesionalilor de anumite idei fixe şi al incapacităţii de a sesiza şi accepta alte idei, în 

detrimentul propriilor idei. 

De regulă, lumea inconştientă a persoanelor cu caracter obsesional-compulsiv este 

guvernată de o problematică „anală”. Sigmund Freud (2014) a fost acel pioner care a adus o 

contribuţie majoră la înţelegerea problematicii menţionate. Acurateţea, încăpăţânarea, 

pedantismul şi controlul sunt în opinia lui S. Freud, efectele nemijlocite ale scenariului formării 

deprinderilor de a merge la WC. În cazul persoanelor cu caracter obsesional-compulsiv părinţii 

încercau, de regulă să-i obişnuiască pe copil cu oala în copilărie, fie prea devreme, fie într-o 

manieră brutală şi grosolană.  

Trebuie de luat în calcul faptul, deseori, necunoscut pentru părinţi că sfincterul rectal 

devine funcţional abia la 18 luni. În situaţia în care copilul este forţat de către maturi să 

corespundă aşteptărilor lor „igienice”, la o vârstă mai timpurie ei se confruntă cu trăiri agresive 

din partea copilului sau/şi fantezii agresive. Ca urmare, la copil se cristalizează trebuinţa de a se 

controla, de a fi punctual, curat şi judicios, şi concomitent de a reduce din manifestarea unor 

asemenea emoţii ca mânia şi ruşinea. La majoritatea persoanelor obsesional-compulsive la baza 

conflictelor afective se regăseşte pe de o parte mânia, mai mult sau mai puţin controlată şi pe de 

altă parte teama de a fi acuzat sau pedepsit pentru careva fapte.  

Aspectele menţionate sunt puternic represionate sau/şi refulate astfel încât în cadrul unor 

şedinţe de consiliere persoanele în cauză la întrebările legate de propriile trăiri vin cu răspunsuri 

de genul „Eu cred..”, „Eu consider..” Sunt răspunsuri, care vizează raţiunea lor, nici de cum 

trăirile în cauză. 

Ponderea simptomelor compulsive şi a celor cu obsesii diferă de la o persoană la alta. 

Astfel unii autori afirmă că există caractere compulsive şi caractere obsesive de sine stătătoare. 

Noi considerăm că toate simptomele desemnate sunt prezente în fiecare caz individual. Poate fi 

vorba doar despre gradul de exprimare a unor sau a altor simptome şi succesiunea acestora în 

timp. Există, spre exemplu, un număr impunător de persoane cu caracter obsesional-compulsiv, 

care odată cu avansarea în vârstă, nopţi la rând se confruntă cu gânduri obsesive, iar ziua se 

salvează cu tot genul de acţiuni compulsive. Pe lângă actele cu caracter repetitiv se numără şi 

acţiunile în lanţ, fapt care denotă fuga de repaos, de nelinişte şi de relaxare; fuga care nu permite 

invaziunea gândurilor obsesionale în „golurile” pauzelor. Evident, este cazul unor activităţi 

repetitive, care de regulă au o eficienţă scăzută. 

În contextul unor preocupări sublimative, însă, persoanele compulsiv – obsesionale sunt, de 

regulă destul de eficienţi. Sublimarea, în cazul persoanelor cu caracter compulsiv-obsesional 

asigură concordanţă reuşită dintre Eu şi sine, o orientare a acţiunilor spre un anume rezultat şi ca 

urmare realizarea unor sentimente praxice. Caracterul descris se potriveşte perfect bărbatului soţ 

din cuplul, care urmează să fie analizat în continuare.  



125 

 

Soţia sa manifestă un şir de simptome ale unui caracter isteric. Tot odată cu elemente 

vădite de angoasa. În permanenţă este tentată de nevoia de a atrage şi de a capta atenţia soţului, şi 

a copiilor, oscilând între „cât de bună şi frumoasă sunt”, şi mă simt din nou atât de prost..” S-ar 

părea că dă dovadă de o regresie la o vârsta mai timpurie, manifestând un gen de infantilism şi/sau 

puerilism. În realitate n-a reuşit să se maturizeze, n-a reuşit să depăşească plenar vârsta 

adolescenţei. A crescut fără de mamă, iar tatăl a depus eforturi multiple pentru ai crea o situaţie de 

viaţă cât mai confortabila. 

În starea de nevroză, al acestor femei refularea unor stări negative devine insuficientă, 

aceasta fiind substituită de mecanismul elaborării simptomelor. În baza moralei sau/şi religiei 

propagate în familie, are loc edificarea supraeului, care inhibă pornirile instinctive. În acest 

conflict intrapsihic la persoanele nevrozate nici una din tendinţele menţionate nu învinge. 

Produsul derivat al acestei confruntări devine simptomul. Simptomele înlocuiesc, de regulă 

satisfacţia, abandonată în situaţia de refulare, îndeosebi în isterie ea reprezintă o variantă de 

compromis. Simptomele asigură satisfacţie, dar într-o formă denaturată. Una din cele mai 

frecvente modalităţi de a avea satisfacţie o reprezintă fuga în boală, concomitent cu regresia. 

Persoana se îmbolnăveşte, iar „boala” o transformă într-un copil capricios tentat să capteze toată 

atenţia partenerului. Simptomele isterice sunt, de regulă, foarte persistente. Acest lucru se explică 

prin faptul, că simptomele înlocuiesc actul sexual. Cu alte cuvinte, isteria substituie instinctul, 

pentru care e caracteristică funcţia reproductivă. Manifestările simptomatice vorbesc despre faptul 

că femeia se confruntă cu nevroză mixtă, care comportă în sine atât elemente ale unei nevroze 

isterice cât şi a unei nevroze de angoasă. Să reţinem că anume S. Freud (2014) a subliniat 

înrudirea nevrozei de angoasă cu isteria şi posibila lor combinare ca nevroză mixta. Această 

constatare are o importanţă deosebită pentru înţelegerea aşa zisei frigidităţi ale femeii în relaţia 

intimă cu soţul. La femeile, care suferă de nevroză de angoasă are loc acumularea tensiunii 

sexuale pe fundalul absenţei elaborării psihice a excitaţiei sexuale. Simplu vorbind mintea ei nu 

intră în priză cu excitaţia sexuală. Aceasta de la urmă este derivată direct în plan somatic sub 

formă de angoasă. Caracterele isterice, cu precădere feminine, şi cele obsesionale – masculine 

sunt opuse în mai multe aspecte. Unul dintre acestea vizează simptomatica: de predicţie somatică 

în isterie, şi pur mentală în cazul obsesionalului. Poate tocmai de aceea asemenea persoane sunt 

atrase una de cealaltă, cel puţin în faza incipientă a unei relaţii. 

Simptomaticele menţionate anterior au o dublă importanţă pentru procesul de consiliere. 

Ele sunt fără îndoială surse ale celor mai pregnante mecanisme de apărare ale eului la femeia 

isterică şi anume somatizarea. La bărbatul obsesional predomină mecanismele raţionale de 

apărare. Tot odată ele pot servi pentru un consilier în calitate de cale de acces în abordarea şi 

modificarea caracterelor celor doi aflaţi într-o relaţie. Persoana somatizată se regăseşte pe unda 

„mă simt.” cu calificativele respective. persoana mentală – pe unda raţională „înţeleg că..”, 

„înţelegi că..”. Acest decalaj de mobiluri psihice este unul esenţial pentru înţelegerea naturii 

conflictelor dintre soţul obsesional şi o soţie isterică. 

 De regulă „Doamna inimii” obsesionalului, termen utilizat de J. Lacan (1999) în cadrul 

seminarului său despre Etica psihanalizei, este o femeie isterică. Această doamnă este idealizată la 

maximum şi tot odată percepută ca fiind inaccesibilă. Este femeia care-l pune pe bărbat la 

numeroase încercări, pentru a-i oferi câteva favoruri. 

De fapt, obsesionalul, care din start se conduce de un obiect fantasmatic, o investeşte, pe 

aleasa inimii sale cu calităţi exagerate şi tot odată, o motivează, o provoacă inconştient, la anumite 

comportamente neplăcute pentru el. De menţionat, că şi în cazul nostru, soţul ba îşi idealizează 

soţia, ba o înjoseşte. Atunci când dânsul o idealizează el însuşi creează obstacole în calea 

apropierii şi intimităţii. Doar nu poţi „pângări” un obiect ideal, stare care nu doar se transmite şi 

ei, soţiei, ci şi o modelează în continuare. Astfel, el a instalat în psihismul său un obiect imposibil, 

menținându-și dorinţa, ca fiind imposibilă. Dorinţa imposibilă obţinută prin idealizare. 

Comportamentul soției a devenit pentru el o strategie de autoapărare: împotriva angoasei de 
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castrare şi împotriva plictiselii instaurate în relaţia lor. Şi în consecinţă apariţia la el a unui 

comportament sadico-anal faţă de ea. 

Asemenea femei isterice nasc copii mai degrabă la insistenţa soţului, sau a rudelor, decât 

dintr-o dorinţă personală. La asemenea femei, nerecunoaşterea sau inhibarea instinctului matern, 

nu conduc neapărat la instaurarea urii faţă de proprii copii. Deseori în calitatea lor de mamă, ele 

dau dovadă de un ataşament acerb faţă de propriul copil, încorporându-l, cu regret în propria sa 

nevroză.  

Să revenim la relaţiile celor doi soţi. Lumea contemporană se regăseşte masiv într-o epocă 

„anal-erotică”. Mass – media, ecranele abundă de scene erotice, iar banii, gravitează la fel de 

puternic,- în preajmă. În asemenea valori / reprezentări sociale, bărbaţii şi femeile se regăsesc şi 

se comportă diferit. Femeia cu copiii mici se consumă cu îngrijirea lor şi cu sarcinile casnice. 

Bărbaţii-soţi, antrenaţi în cursa, goană, după bani, ajung să-şi reducă din stresul ocupaţional prin 

intermediul sexului.  

În contextul consilierii unor asemenea cupluri trebuie luate în calcul câteva momente, 

aspecte fără de care nu pot fi atinse cele mai elementare rezultate pozitive. 

 Unul din acestea ţine de vârsta bărbaţilor. La vârsta de 40 ani avem, de regulă, situaţia 

bărbaţilor realizaţi în spaţiul public. Iar atitudinea lor faţă de obligaţiunile casnice deseori poate fi 

calificate în termeni de „lucruri neserioase”. Şi, cel de-al doilea moment –nevroza isterică a soţiei 

sale. Pe parcursul consilierii unul din aceste aspecte a dispărut „de la sine”. Fiind nevoit să 

rămână cu copiii acasă singur, plus la aceasta - cu toate grijile casei, a ajuns să conştientizeze, că 

activităţile casnice sunt mai consumative energetic decât cele publice. Acest episod a servit ca 

punct de plecare pentru conştientizarea nevoii dar şi obligaţiunii implicării nemijlocite ale soţului 

în calitate de tată în viaţa copiilor. Copiii în prezent sunt deja obişnuiţi cu faptul că tatăl lor are 

programe „serale” şi „duminicale”, rezervate pentru ei. Ea, la rândul ei are satisfacţia de a-şi 

descoperi proprii copii, de a observa schimbarea lor, odată cu avansarea în vârstă. Pe lângă 

aceasta, copiii afectaţi de o mamă nevrozată sunt afiliaţi periodic de un psiholog cu experienţă de 

lucru cu copiii.  

Problema intimităţii nesatisfăcătoare a celor doi soţi rămâne în continuare una destul de 

dificilă. Soţia în confruntare cu propria nevroză isterică îşi petrece viaţa în familie, regăsindu-se în 

mici plăceri legate de creşterea copiilor şi „treburile casnice”, însă, în anumite perioade ale anului, 

îndeosebi primăvara, la ea se acutizează stările de anxietate şi insomnie. În lipsa unor cauze 

organice se impune de la sine factorul sexual - altfel spus o realizare sexuală neadecvată în relaţia 

cu soţul. Pe fundalul sexualităţii neacceptate şi transformate în simptom, urmează o transformare 

a anxietăţii în agresivitate şi transferul acesteia asupra soţului în cele mai răspândite variante: 

reproşuri nefondate, cicăleli, tentative de divorţ, etc. 

Soţul la rândul său vehiculează la nesfârşit o idee banală stereotipică: „Ea nu vrea sa aibă 

cu mine o relaţie intimă normală..”. A fost nevoie de un efort raţional şi afectiv din partea lui ca să 

conştientizeze că la mijloc e angoasa soţiei sale cu referinţă la o eventuală relaţie intimă. 

Indiferent de etiologia acestei angoase (abstinenţa sexuală, persistenţa fantasmei feciorelniciei sau 

altceva) excitaţia fizică (sexuală) nu trece la ea în plan psihic. Ideea soţului, menţionată anterior 

este confirmată chiar de soţie, care la modul cel mai frecvent declară „Nu vreau”. Pentru a 

recunoaşte teama şi angoasa ar trebui ambii s-o conştientizeze, dar mai întâi de toate mecanismul 

respectivei „conversii” instaurat la ea la vârsta adolescentă. De fapt, nevroza analizată anterior a 

devenit cu timpul nevroză de caracter sau, expresia lui W. Reich (1990) - caracter nevrozat. 

Conflictul intrapersonal, dintre excitaţia sexuală şi elaborarea psihică, se traduce deja prin 

trăsături de caracter, prin comportament. Despre comportamentul ei obişnuit s-a menţionat 

anterior: provocări la adresa soţului, - pentru a-şi păstra relaţia conjugală, şi reproşuri / tânguieli 

faţă de comportamentul agasant al soţului. Aceste treceri, de la o stare la alte stări cu caracter 

antipodic, care se produc deseori brusc şi nemotivat trădează persistenţa unui mecanism primitiv 

de apărare, acesta fiind clivajul. Clivajul (Splitting) ca mecanism de apărare se înregistrează până 
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la etapa edificării în conţinuturile psihice a copilului a unor obiecte constante. Pentru un copil de 

2-3 ani lucrurile sunt doar bune sau doar rele, de la caz la caz. La unii din maturi acest mecanism 

rămâne la fel de atractiv, îndeosebi în contextul evaluării unor situaţii şi stări confuze şi eventual 

periculoase. Pentru aceşti maturi clivajul serveşte ca mecanism psihologic, menit să reducă din 

angoasa. Femeia analizată îşi percepe şi-şi categoriseşte soţul fie doar în termeni de „bun”, fie 

doar în termen de „rău”, în afara oricăror argumente fondate. Mai mult decât atât, ea îşi extinde 

aria aplicării acestui mecanism şi asupra copiilor, şi mai destructiv – asupra relaţiei dintre tată şi 

copii.  

Cu regret consilierea acestui cuplu s-a soldat cu succese parţiale din cauza rezistenţelor 

majore ale soţiei, atât la intervenția consilierului, cât şi a soţului. Ultimul a încercat s-o ajute să 

conştientizeze natura propriului caracter şi ale efectelor acestuia asupra relaţiei de cuplu prin ai 

recomanda anumite surse de informare (cărţi, articole, etc.). Ea a refuzat categoric să ia cunoştinţă 

cu ele. Soţul dimpotrivă, - pe parcursul a 2 ani de consiliere a devenit un auto-didact consecvent. 

Citeşte mult, în ultima perioada deja destul de selectiv. Caută singur răspuns la întrebările care-l 

frământa. Această atitudine controversată a soţilor faţă de consiliere s-a soldat cu un dublu efect. 

El, graţie cunoaşterii şi înţelegerii propriei sale naturi ( a caracterului) şi celei ale soţiei a devenit 

mai cumpătat, dar şi mai indulgent faţă de soţie. Astfel s-a redus simţitor numărul certurilor. 

Totuşi, unele din certurile care se mai produc au uneori un caracter foarte dur. Soţul, în cadrul 

şedinţelor recunoaşte ca iniţiativa vine uneori, din partea lui. Aceste intervenţii sunt condiţionare 

de două formaţiuni caracteriale tipice: conservarea afectului şi controlul exacerbat ca mecanism 

de apărare al Eului. Conservarea afectului, - acumularea unor trăiri episodice pe parcursul unei 

perioade de timp, - se soldează de regulă cu răbufniri, explozii afective destul de dure, 

amplificate, în cazul nostru, de tendinţa de a deţine controlul asupra relaţiei de cuplu, asupra 

soţiei, care manifestă recalcitranţă faţă de el. Concomitent cu aceasta, a apărut o nouă problemă. 

Orizonturile cognitive şi experienţiale ale soţului s-au extins considerabil. Ale soţiei au rămas, 

practic aceleaşi. S-a creat situaţia descrisă într-unul din eseurile lui C.G. Jung (2007). E vorba 

despre acel decalaj care se produce între o persoană mai complexă, şi alta mai simplă. C.G. Jung o 

numeşte „problemă a celui care absoarbe şi celui care este absorbit.” Soţul nu se simte comod în 

„spaţiul” mic personal al soţiei, ea la rândul ei,- se pierde în câmpul psihologic al soţului, prea 

exhaustiv pentru ea. Constatările le face chiar el: „Deja nu-mi este interesant să comunic cu ea”. 

Dar această stare de lucruri e valabilă şi pentru relaţiile lui cu amicii de altă dată. Este cunoscut că 

într-un şir de abordări psihoterapeutice se recomandă o schimbare a ambientului, pentru a realiza 

o schimbare a personalităţii. În cazul nostru, schimbarea personalităţii necesită o schimbare a 

mediului apropiat.  
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ROLUL ȘTIINȚELOR EDUCAȚIEI ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII 

THE ROLE OF EDUCATIONAL SCIENCES IN THE KNOWLEDGE SOCIETY 

Pivorienė Jolanta  

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION 

STUDY PROGRAMME 

EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN PROGRAMUL DE STUDIU DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

Abstract 

According to UNESCO, Education for sustainable development aims (ESD) to support people 

to develop attitudes, skills, perspectives and knowledge, to make informed decisions, act upon them for 

the benefit of themselves and others, now and in the future, allows acquiring knowledge, skills, 

attitudes, values necessary to shape sustainable future. ESD affects all components of education: 

legislation, policy, finance, curriculum, learning, assessment, etc. ESD means including sustainable 

development issues into teaching and learning, requires participatory teaching and learning methods 

that empower learners to change their behaviour and take actions for sustainable development. OECD 

report emphasises that role of higher education is essential in developing and implementing ESD 

philosophy and conception. Various declarations (Graz, 2003; Sapporo, 2008; Torino, 2009) state that 

higher education institutions should actively participate in promoting and implementing ESD.  

The goal of the article is to discuss implementation of ESD at university level studies from the 

students’ point of view and to find out how sustainability issues (dimensions of sustainable 

development, sustainable development goals, Millennium goals) are incorporated in study 

programmes.  

 Key-words: Sustainable development, dimensions of sustainable development, sustainable 

development goals, Millennium goals, education for sustainable development.  

Abstract 

Potrivit UNESCO, Educația pentru dezvoltare durabilă (ESD) urmărește să sprijine oamenii 

să dezvolte atitudini, abilități, perspective și cunoștințe, să ia decizii în cunoștință de cauză, să le 

acționeze în folosul lor și al altora, acum și în viitor, să permită dobândirea de cunoștințe, abilități, 

atitudini, valori necesare pentru formarea viitorului durabil. ESD afectează toate componentele 

educației: legislația, politica, finanțele, curriculumul, învățarea, evaluarea etc. ESD înseamnă 

includerea aspectelor legate de dezvoltarea durabilă în predare și învățare, necesită metode de predare 

și învățare participative care să permită cursanților să își schimbe comportamentul și să întreprindă 

acțiuni pentru dezvoltare. Raportul OCDE subliniază faptul că rolul învățământului superior este 

esențial în dezvoltarea și implementarea filozofiei și concepției ESD. Diferitele declarații (Graz, 2003; 

Sapporo, 2008; Torino, 2009) precizează că instituțiile de învățământ superior ar trebui să participe 

activ la promovarea și implementarea ESD. 

Scopul acestui articol este de a discuta despre implementarea ESD la studii universitare din 

punctul de vedere al studenților și de a afla cum sunt integrate în programele de studiu aspectele legate 

de durabilitate (dimensiunile dezvoltării durabile, obiectivele dezvoltării durabile, obiectivele 

mileniului). 

Cuvinte-cheie: dezvoltarea durabilă, dimensiunile dezvoltării durabile, obiectivele dezvoltării 

durabile, obiectivele mileniului, educația pentru dezvoltarea durabilă.  

Notion of sustainable development  
 Sustainable development is an integral concept and a complex process, which aim is to 

ensure well-being and prosperity for nowadays and future generations. According to WCED, 

sustainable development is development that meets the needs of present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable development always is 
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described in relation between present and future, between modern nowadays and coming 

generations. The starting point could be present – development which provides well-being now 

ensuring not worse possibilities for well-being of future generations, or future – efforts to ensure 

well-being for future generations by balancing economic, ecological and social development now.  

 Concept of sustainable development first time was used in 1987 in Brundtland report, 

which stated that sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within 

it two key concepts: the concept of “needs”, in particular the essential needs of the world’s poor, 

to which priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology 

and social organization on the environment’s ability to meet present and future needs (WCED, 

1987). Sustainable development stands for meeting the needs of present generations without 

jeopardizing the ability of futures generations to meet their own needs – in other words, a better 

quality of life for everyone, now and for generations to come. It offers a vision of progress that 

integrates immediate and longer-term objectives, local and global action, and regards social, 

economic and environmental issues as inseparable and interdependent components of human 

progress. 

 Definition of sustainable development is differently interpreted in various disciplines. In 

economic it is understood as development which ensures that income of future generations will be 

not smaller then present generation. Ecology defines it as development which protects 

biodiversity, ecosystems and ecological processes. Sociology states that it is development which 

strengthens communities by maintaining strong social relations. Educology says that it is 

development which develops knowledges, skills and values for responsible and democratic 

activities. Such interpretations put emphasis on various aspects of phenomenon, illustrate worries 

about the situation and prove the notion that sustainable development is related with every aspect 

of societal life. The solutions of arising problems call for essential changes in the whole system, 

therefore, sustainable development often is called “new paradigm”.  

 Sustainable development emphasises interrelations of three systems: economic, social 

and ecological. All these systems are interconnected, complement each other and are in permanent 

interaction. At the beginning it was said that all systems are equally important, however, later on 

discussions about different importance started (Peeters, 2011; Peeters, 2012 a, b; Jackson, 2012). 

 Ecological capital forms the basis for our life and. Ecosystems, natural resources, 

biodiversity, water, clean air etc. are essential for human well-being. However, environmental 

problems such as drought, deforestation, erosion, loss of biodiversity or climate changes show 

that ecological capital vanishes. For a long time attention to ecological capital was the biggest, 

later on the emphasis was shifted to economic one. Economic capital constitutes the set of tools 

that shapes and aids society’s organisation. Unfortunately, the development of this toolset of 

money, business, industry and production, is often seen as a goal in itself, instead of a means to 

attain a higher goal (Vandermosten, 2009). Sustainable development emphasises that economic 

growth should be a mean for achievement of higher goals, but not the goal in itself. Jackson 

(2012) says that rapid economic growth often is understood as sign of progress; however such 

growth causes more problems than gives value. Social capital at first was the least emphasised. It 

means social solidarity, social inclusion, social relations, networking, etc. It represents a variety of 

major challenges: the division and marginalisation of several groups in a society, the problems of 

an ageing population and social isolation of people, the complexity of the migration issue, 

worsening labour conditions. A society with a deeper social cohesion is more effective in realising 

goals for the common wellbeing. Such a society can better cope with external threats such as 

economic degradation or the effects of climate change (Vandermosten, 2009).  

 Economic, ecological and social dimensions are closely interconnected, but for a long 

time social aspect was least discussed and emphasised. Importance of social capital was 

understood when it became obvious that economic and ecological crisis influence society but on 
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the other hand these crisis evolve because of irresponsible decisions of the society. This 

understanding was accompanied by an approach that society and its groups should be educated in 

order to acquire attitudes, skills, perspectives and knowledge which are necessary for sustainable 

development.  

Education for sustainable education 
 According to UNESCO, education for sustainable development aims to support people to 

develop attitudes, skills, perspectives and knowledge, to make informed decisions, act upon them 

for the benefit of themselves and others, now and in the future. Education for sustainable 

development allows acquiring knowledge, skills, attitudes, values necessary to shape sustainable 

future. It promotes efforts to rethink educational programmes and systems (both methods and 

contents) that currently support unsustainable societies. ESD affects all components of education: 

legislation, policy, finance, curriculum, instruction, learning, assessment, etc.  

 ESD is a complex educational conception, which includes disciplines and topics like 

education about human rights, sustainable development, peace and conflict resolution, 

multicultural education, citizenship, etc. (UNESCO, Global Citizenship Education – Preparing 

Learners for the Challenges of the Twenty – first Century, 2014). Importance of global education 

in formal and informal education is stated in international (for ex. Proposal for a new European 

Consensus on Development…) as well as national (Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 

2003, 2011; Vystomojo švietimo plėtros gairės, 2011, Nacionalinė darnaus vystymosi švietimo 

2007–2015 m. programa; Rekomendacijos nacionalinei vystomojo švietimo koncepcijai 2012 ir 

kt.) documents. 

 OECD report emphasises that role of higher education is essential in developing and 

implementing ESD philosophy and conception. Various declarations (Graz, 2003; Sapporo, 2008; 

Torino, 2009) state that higher education institutions should actively participate in promoting and 

implementing ESD. Importance of sustainable development and ESD is also emphasised in 

Horizon 2020 priority “Societal challenges” topic “Inclusive and reflective 

societies”(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/External%20advic

e%20and%20societal%20engagement-SC6-2016-2017.pdf). However, there is still a lack of 

systemic scientific analysis about implementation of ESD at university level studies in EU 

countries. 

 Scientific research investigate various aspects of education: global education in 

educational policy (Hicks, 2005; Robertson, 2012; Ball, 2012); role of higher education in 

sustainable development (Cortese 2003; Sharp, Scott, Tilbury 2010), interdisciplinary approach 

toward sustainability in higher education (Calder, Clugston, 2003; Tilbury 2011); development of 

competences for sustainability (Moore 2005); global education in education of pedagogues 

(Belgeonne, 2009); etc. Lithuanian scientists (Bulajeva 2013; Duobienė, 2010; Šliburytė, 

Masteikienė, 2012; Augutienė, Baltrėnienė 2014) recently have done several researches in the 

field of higher education, sustainability and globalization. However, there is still a lack of 

systemic scientific analysis about implementation of ESD at university level studies in EU 

countries.  

 The goal of the article is to discuss implementation of ESD at university level studies 

from the students’ point of view and to find out how sustainability issues (dimensions of 

sustainable development, sustainable development goals, Millennium goals) are incorporated in 

study programmes.  

Methodology.  
 In order to find out what is students’ opinion about sustainability and its importance to 

their studies and future professional activities exploratory research was implemented. It was pilot 

investigation which served as a basis for next research. The survey was carried out in several EU 

countries including Lithuania and Spain with a target group of Erasmus students. Non probability 

purposeful sample was use to sample the group, e.g. every Erasmus social work student was asked 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/External%20advice%20and%20societal%20engagement-SC6-2016-2017.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/External%20advice%20and%20societal%20engagement-SC6-2016-2017.pdf
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to fill in questionnaire. Non probability sample doesn’t allow doing generalization, however is a 

sound base for formulating hypothesis for furfure research.  

 The questionnaire was composed from three sets of questions about sustainable 

development, sustainable development goals and millennium goals. Students were asked to assess 

their importance on four levels: personal, national, European Union and worldwide. After the 

filling questionnaire focus group interview and discussion was carried out. During the interview 

sustainable development goals and millennium goals were discussed.  

 The limitation of the research is a small sample.  

Results and discussion. 
 First of all, students were asked about importance of sustainable development in general 

and rank its importance. As it could be seen in Picture 1 students think that the sustainable 

development is most important for the world, but not for European Union, country of residence or 

personally to her/himself.  

  
Picture 1. Importance of sustainable development 

 Discussing the various aspects of sustainability students put different emphasis 

on economic, ecological and social dimensions. Picture 2 shows that ecology is important 

personally and on word wide level, economic – for the world, EU and country of residence, social 

dimension is important only on personal level. Research data shows that respondents don’t see 

interconnections of economic, ecological and social capitals, they understand social capital in its 

narrow sense.  

 
Picture 2. Importance of sustainability dimensions 

 Responses about sustainable development goals and millennium goals show no big 

variations. Generally, students don’t know nor sustainable development neither millennium goals, 
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so they answered on theoretical level. Discussions in focus groups revealed that students hear 

about them for the first time in the life.  

Conclusions  
Sustainable development is an integral concept and a complex process, which aim is to 

ensure well-being and prosperity for nowadays and future generations. Integrity of ecological, 

economic and social capital is one of preconditions for successful implementation of sustainable 

development. So far, social capital in the contexts of sustainable development is analysed less 

than other dimensions, however, worsening situation in the world and rising challenges caused 

necessity to strengthen social capital all together with economic and ecologic ones.  

 Research data shows that Millennium goals and sustainable development goals are 

abstract categories for students, they have vague understanding about sustainable development 

and its dimensions. Students attach their importance more for global than for local levels. Based 

on the data it could be said that ESD is not incorporated well in higher education study programs.  
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STAREA ACTUALĂ A SISTEMULUI DE SERVICII EDUCAŢIONALE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA 

THE CURRENT STATE OF EDUCATIONAL SYSTEM SERVICES IN THE REPUBLIC 

OF MOLDOVA 

Rezumat 

Coexistența elementelor funcționale, aparent eterogene, necesită, cât mai curând posibil, ca 

sistemul național de învățământ special să conceptualizeze conceptele moderne ale integrării, ca 

structură socială, educativă, medicală, terapeutică, de reabilitare / recuperare, adaptate la 

particularitățile Republicii Moldova, la tradițiile, cultura, formele educaționale, spirituale, pe de o 

parte, și principiile internaționale actuale ale abordării handicapului, bazate pe normalizarea vieții prin 

integrarea / includerea persoanelor cu dizabilități, pe de altă parte. 

Cuvinte-cheie: educație specială, incluziunea copiilor cu dizabilități, educație, echipă 

multidisciplinară, educație pentru toți, copii în instituții, parteneriate eficiente. 

Abstract 

The coexistence of these functional elements, apparently heterogeneous, necessity dictates, as 

soon as possible, the national system of special education and integrated modern conceptual 

standpoints, as social structure, educational, medical, therapeutic, rehabilitation/recovery, maximum 

close to particularities of Moldovan traditions, cultural, educational, spiritual, on the one hand, and of 

current international principles of disability approach, based on normalization of life through 

integration/inclusion of persons with disabilities, on the other hand. 

Key-words: special education, inclusion of children with disabilities, education, 

multidisciplinary team, education for all, children in institutions, effective partnerships. 

În Republica Moldova sistemul naţional al învăţământului special s-a constituit în anii 

60-70 ai secolului ХХ. Afirmarea atât de tardivă a învăţământului special autohton este 

determinată de o serie de factori istorico-politici care au influenţat edificarea statului moldovenesc 

modern independent. Moldova de Est (Basarabia) a fost anexată la Imperiul Rus în 1812, exact în 

perioada creării sistemului naţional al învăţământului special. Astfel, Basarabia, în calitate de 

gubernie rusească, a decăzut din acest proces, fiind nevoită să se adapteze „din mers” la sistemul 

rusesc al învăţământului special. În consecinţă, după 1812, pe teritoriul dintre Prut şi Nistru s-a 

format şi a funcţionat sistemul învăţământului special de tip rusesc, iar începând cu 1940, cu o 

pauză de câţiva ani, – cel de tip sovietic.  

 Timpurile noi au moştenit de la cele vechi forma segregaţionistă a învăţământului 

special, specifică întregului spaţiu postsovietic, care presupunea instituţionalizarea obligatorie a 

persoanelor cu dizabilităţi în structuri educaţionale speciale, de tip închis. După proclamarea 
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independenţei (27 august 1991), ideile democratizării, modernizării şi transformărilor conceptuale 

au pătruns în toate sferele vieţii, inclusiv în învăţământul special, ca parte indisolubilă a 

sistemului educaţional general.  

 Odată declarată, reforma avea nevoie de o bază normativ-legislativă, motiv pentru care, 

prin eforturile savanţilor, specialiştilor practicieni din Moldova şi de peste hotare, a fost lansată 

activitatea de elaborare a documentelor-cadru, menite să definească traiectoria care ar conduce 

spre obiectivele stabilite.  

 Cât priveşte aceste obiective, între autorii ideii de reformare a învăţământului special nu 

s-au înregistrat contradicţii. Punându-şi semnătura sub actele internaţionale privind respectarea 

drepturilor omului şi ale copilului, Republica Moldova s-a angajat să edifice un sistem naţional al 

învăţământului, la care ar avea acces toţi copiii, indiferent de statutul lor fizico-psihic, social, 

etnic etc. 

 Ca urmare, reformarea sistemului învăţământului special a obţinut suportul conceptual şi 

normativ-legislativ de bază. Spunem „de bază”, deoarece procesul de elaborare şi adoptare a 

pachetului complet de acte legislative, necesare pentru finalizarea reformei în învăţământul 

special, deocamdată nu este încheiat. Însă instrumentele principale de lucru deja sunt puse la 

dispoziţia specialiştilor abilitaţi cu implementarea principiilor incluzive şi integraţioniste de 

educare a tuturor categoriilor de copii. Pe teritoriul republicii devin tot mai răspândite grupele 

preşcolare şi clasele, în care copiii cu dizabilităţi beneficiază de educaţie alături de copiii fără 

deficienţe. Cu suportul structurilor nonguvernamentale sunt create centre alternative de resurse. 

Acestea, venind în ajutorul familiilor care îngrijesc copii cu dizabilităţi, evită instituţionalizarea 

copiilor în şcolile-internat care, deocamdată, se mai păstrează în unele localităţi.  

 Chiar dacă prin adoptarea noului Cod al Educaţiei al Republicii Moldova (2014) au fost 

apreciate direcţiile de perspectivă, mai mult sau mai puţin apropiată, a învăţământului naţional, iar 

incluziunea educaţională a fost avansată de la statutul de opţiune alternativă la cel de normă 

obligatorie, este, totuşi, prematur să vorbim despre o eventuală finalizare a procesului de 

constituire a sistemului autohton al învăţământului de tip nou (pentru Moldova, bineînţeles). În 

acest sistem, la ora actuală, se mai întâlnesc elemente ale învăţământului special, specifice tuturor 

perioadelor istorice de evoluţie. Însă, în opinia noastră, coexistenţa funcţională a acestor elemente, 

aparent, eterogene, dictează necesitatea constituirii definitive, cât mai grabnice, a sistemului 

naţional al învăţământului special şi integrat modern sub aspect conceptual, ca structură 

educaţională, socială, medico-terapeutică, de reabilitare/recuperare, maximal apropiată de 

specificul societăţii moldave, de tradiţiile sale culturale, educaţionale, spirituale, pe de o parte, şi 

de principiile internaţionale actuale ale abordării dizabilităţii, bazate pe normalizarea vieţii, prin 

integrare/incluziune, a persoanelor cu dizabilităţi, pe de altă parte.  

 Ca rezultat al unei atare abordări combinate a reformei învăţământului special, urmează 

să fie create instituţii alternative, de tip nou, de instruire şi educaţie, care nu ar funcţiona în locul 

instituţiilor tradiţionale pentru Moldova, ci alături de acestea, asigurându-se, în acest mod, un 

spectru instituţional larg, care ar uşura alegerea părinţilor, secundaţi de specialiştii din echipa 

multidisciplinară, a celui mai potrivit pentru copilul lor mediu educaţional recuperativ.  

 Pe segmentul actual al dezvoltării, alternativele trebuie să colaboreze în mod obligatoriu 

cu instituţiile existente, completându-le, nu substituindu-le. Pentru ca alternativele să fie de 

succes, urmează a fi elaborat un sistem complex de obiective şi finalităţi ale învăţământului 

special, de la cele mai generale până la cele operaţionale. De asemenea, se impune planificarea 

procesului educaţional, bazat pe principiile moderne de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor; 

determinarea celor mai eficiente şi adecvate căi şi metode de adaptare a copiilor şi adolescenţilor 

cu dizabilităţi la noile condiţii educaţionale şi socioprofesionale.  

 Ca urmare a eforturilor de creare a instituţiilor de tip incluziv se reduce considerabil 

contingentul de copii instituţionalizaţi în şcoli-internat şi, invers, creşte numărul familiilor, 

pregătite sub aspect moral, fizic şi profesional pentru a acorda, în condiţii de domiciliu, îngrijire 
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de calitate copilului cu dizabilităţi. Pentru consolidarea acestei tendinţe este foarte important ca 

familiile care au adoptat o atare decizie să fie sigure de suportul oportun al echipei de specialişti, 

al structurilor de stat, preocupate de respectiva categorie de copii.  

 Experienţa demonstrează că societatea moldavă, tradiţional tolerantă, este dispusă să-i 

primească pe aceşti copii. Apariţia la începutul anilor ’90 a primelor persoane în scaune rulante la 

diverse manifestări culturale a generat curiozitate, interes nedisimulat, dar în niciun caz 

respingere. Două decenii mai târziu observăm primii germeni ai atitudinii echilibrate, egale faţă 

de persoanele cu probleme de dezvoltare. În colectivităţile unde sunt integraţi copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale nu se înregistrează ostilităţi sau contrapuneri generalizate din partea 

părinţilor cu copii obişnuiţi (tipici). Aceasta ne permite să conchidem că procesul de schimbare a 

mentalităţii sociale vizavi de persoanele cu dizabilităţi avansează în direcţia corectă.  

 Lucrurile stau mai prost în ceea ce priveşte crearea în mediul public a condiţiilor fizice, 

maximal adaptate la necesităţile specifice ale acestei categorii de cetăţeni. Ne referim la 

transportul în comun, ascensoare, veceuri publice, mobilă şcolară şi universitară, semafoare etc. 

Situaţia actuală în domeniul dat se explică nu atât prin indiferenţa autorităţilor locale, cât mai ales 

prin dificultăţile de ordin financiar. 

 Premisele constituirii sistemului naţional al învăţământului special, care includ: baza 

legislativă, fundamentarea ştiinţifică, suportul internaţional al concepţiei de integrare/incluziune 

educaţională şi socială a copiilor cu dizabilităţi, definitivarea sistemului de pregătire a 
specialiştilor în domeniul educaţiei incluzive, atitudinea civilizată a societăţii faţă de persoanele 

cu deficienţe de dezvoltare, tendinţele pozitive în schimbarea mentalităţii cetăţenilor şi a 

reprezentanţilor puterii în raport cu nevoile unor categorii distincte de populaţie, sunt dovada 
faptului că Republica Moldova s-a reorientat ferm de la concepţia sistemului închis, izolat al 

învăţământului special către sistemul bazat pe valori democratice, implementate în sfera 

educaţiei pentru toţi.  

 Ţinem, însă, să specificăm că Republica Moldova caută propria cale de creare a 

sistemului naţional al învăţământului pentru toţi. Sprijinindu-se pe tradiţii, pe experienţa pozitivă 

acumulată de sistemul vechi, pornind de la condiţiile socio-economice şi cultural-educaţionale 

concrete, Moldova preia experienţa internaţională pozitivă, învaţă din greşelile experimentatorilor 

din alte ţări, respinge experienţa negativă autohtonă şi creează sau, mai curând, tinde să creeze 

propriul model al sistemului naţional de învăţământ, care include, în mod obligatoriu, şi 

învăţământul destinat copiilor cu dizabilităţi.  

 Acest proces se derulează mai lent decât ne-am fi dorit. Cauza rezidă, în primul rând, în 

conglomeratul de probleme de ordin material şi financiar, pe care societatea, statul nu l-a depăşit 

în totalitate. Familiile, în care cresc copii cu dizabilităţi, de regulă, sunt socialmente vulnerabile, 

deoarece, de obicei, sunt monoparentale. Alocaţiile acordate de stat pentru îngrijirea copilului nu 

le permit mamelor să se consacre fără rezerve copilului. Pentru a supravieţui, acestea sunt nevoite 

să muncească, rămâne însă o problemă nerezolvată – cea a îngrijirii copilului cu dizabilităţi în 

absenţa mamei. O soluţie ar putea fi instituirea funcţiei de persoană de sprijin/asistent personal, 

prevăzută în ultimele acte legislative.  

 Un alt factor important de reţinere este imposibilitatea de a dota instituţiile educaţionale 

generale cu cele necesare pentru a putea înmatricula copii cu cerinţe educaţionale speciale. Pentru 

crearea bazei tehnico-materiale specifice, ca să nu mai vorbim despre asigurarea unităţilor 

suplimentare de specialişti, mijloace în bugetele locale fie nu sunt deloc, fie sunt în volum 

insuficient. De asemenea, procesul adaptării infrastructurii urbane la particularităţile persoanelor 

cu dizabilităţi, deşi avansează, are un ritm prea lent pentru a putea vorbi despre o schimbare 

generalizată, vizibilă la nivel social. În aceste condiţii, trecerea masivă la educaţia incluzivă ar 

conduce la rezultate minime sau, şi mai rău, la rezultate negative.  
 Şi în primul, şi în cel de-al doilea caz ar fi compromisă însăşi ideea învăţământului 

incluziv, cu toate consecinţele nefaste ale acestei eventuale evoluţii. Pentru a evita asemenea 
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situaţii avansarea trebuie să se bazeze pe studii ştiinţifice meticuloase, pe maximă precauţie, pe 
evaluarea pertinentă a tuturor argumentelor pro şi contra înainte ca un copil cu CES să fie plasat 

în colectivul şcolii generale. Avem deja unele exemple pozitive de incluziune, dar, pentru a fi 

corecţi, vom menţiona că în majoritatea cazurilor este vorba despre copiii cu dizabilităţi 

locomotorii, cu capacităţi intelectuale şi senzoriale bine dezvoltate, şi nu despre cazurile mai 

grave de dezvoltare.  

 În situaţia când incluziunea în masă a copiilor cu dizabilităţi deocamdată nu poate fi 

realizată, unica soluţie raţională constă în reformarea instituţiilor şcolare speciale, moştenite din 

trecut şi care s-au mai păstrat în peisajul educaţional autohton. Evident, grădiniţele şi şcolile 

speciale de astăzi nu sunt identice cu cele de acum 20-30 de ani. Copiii care le frecventează 

comunică intens cu semenii lor din instituţiile de masă – se vizitează reciproc, pregătesc în comun 

programe culturale, sportive. Majoritatea şcolilor speciale activează în prezent în regimul 

sejurului de zi, seara copiii revenind în familii. S-au modificat şi metodele psihopedagogice de 

lucru cu aceşti copii, în complexul de abordări diagnostice aplicat în raport cu ei nu mai 

prevalează, ca în trecut, doar cea medicală.  

Pentru a accelera procesul de constituire a sistemului naţional al învăţământului incluziv, 

considerăm necesare următoarele acţiuni:  

 Actele legislative, deja adoptate sau aflate în stadiul elaborării, modificării şi adoptării, 

trebuie să prevadă nu doar obiectivele şi finalităţile urmărite, ci şi, în mod obligatoriu, 

mecanismele de finanţare şi de realizare a acestora. 

 În etapa actuală este binevenită, în paralel cu reformarea/crearea sistemului naţional al 

învăţământului, păstrarea structurii sistemului vechi, pentru ca, în acest mod, procesul de 

implementare a principiilor educaţiei incluzive să poarte caracter eşalonat, gradual, evitându-se 

astfel complicaţiile nedorite. 

 În scopul excluderii situaţiilor de respingere şi inacceptare urmează a fi pregătite 

fundamental şi în timp util resursele umane şi cele materiale, necesare pentru realizarea practică a 

ideii de educaţie incluzivă. 

 Ministerul Educaţiei şi catedrele de psihopedagogie ale universităţilor trebuie să dezvolte 

o amplă activitate de cercetare teoretică şi de testare experimentală a noilor forme şi metode de 

instruire incluzivă a copiilor cu dizabilităţi. 

 În acest scop se impune elaborarea unor noi curriculumuri şi programe analitice de 

pregătire profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice pentru instituţiile educaţionale 

generale de tip incluziv, destinate tuturor copiilor – cu şi fără dizabilităţi.  

 La crearea parteneriatelor eficiente trebuie să se ţină cont de toţi factorii educaţionali: 

pedagogii de discipline şcolare, psihopedagogii, consilierii, managerii şcolari, părinţii, 

funcţionarii publici, societatea civilă etc. Conlucrarea dintre aceşti factori urmează să asigure 

abordarea multilaterală şi consecventă a problemelor ce ţin de implementarea principiilor 

incluziunii. 

 Ideea precum că în viitor educaţia incluzivă trebuie să fie totală şi exclusivă, este 

combătută de experienţa internaţională. În orice timp şi în orice societate vor exista copii care, în 

virtutea deficienţelor lor, a circumstanţelor familiale sau de alt ordin, nu vor putea fi integraţi. 

Pentru aceşti copii urmează a fi păstrate unele instituţii speciale. Este relevant faptul că în ultimul 

timp la acest tip de instituţii se revine chiar şi în ţările avansate în domeniul educaţiei incluzive. 

 Republica Moldova trebuie să se ralieze la tendinţa de ultimă oră în lume, care prevede: 

suplimentarea funcţiilor educaţiei speciale şi transformarea structurilor acesteia în centre 

specializate de resurse, de acordare a asistenţei profesionale copiilor cu dizabilităţi, părinţilor, 

pedagogilor. 
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THE USE OF ALGORITHMS IN TEACHING ENGLISH 

UTILIZAREA ALGORITMULUI ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE 

Abstract 

Programmed learning technology has been widely used in modern educational system. 

Programmed learning is characterized by the division of the educational material into small pieces, the 

inclusion of requirements for the system implementation of specific actions aimed at the assimilation 

of each part as well as the presentation of assignments by checking the assimilation of each unit, the 

student being informed about the degree of correctness of his answer. Programming of the learning 

material is reduced to its strict systematization, which involves the systematization of the student’s 

actions. Selective or specially formed questions are used as a feedback. In some cases, the student 

chooses the correct answer of a number of ones prepared by the teacher; in other cases he designs the 

answer by himself using symbols, letters, and numbers. The issue of the use of tables, charts, 

algorithms in the learning process is associated with the overall task of managing mental activity of 

students. Their use not only contributes to the purposeful management of mental activity of students at 

mastering linguistic categories, but allows providing the student with a solid knowledge and skills 

Key-words: teaching algorithm, summarizing algorithm, algorithmic approach, programmed 

learning, scheme, teacher-student interaction, acquisition of grammar and lexical skills 

Rezumat 

Modernizarea şi tehnologizarea sistemului educaţional a generat o dezvoltare vertiginoasă a 

învăţării programate. Acest tip de instruire se caracterizează prin divizarea materialului didactic în 

secvenţe mici, includerea anumitor cerinţe în ceea ce priveşte implementarea sistemică a acţiunilor 

specifice, centrate pe asimilarea fiecărei secvenţe, precum şi prezentarea sarcinilor prin verificarea 

nivelului de însuşire a materialului secvenţial, studentul fiind informat despre gradul de corectitudine a 

răspunsului acordat. Programarea materialului destinat învăţării este redusă la stricta sistematizare, 

implicând organizarea acţiunilor studenţilor. Întrebările selectate sau formulate în mod special pot fi 

utilizate cu scop de feedback. În unele cazuri, studentul alege răspunsul corect din lista pregătită de 

profesor, în altele – studentul îşi construieşte răspunsurile prin simboluri, litere, cifre. Utilizarea 

tabelelor, diagramelor, algoritmelor în procesul de învăţare este asociată cu gestionarea activităţii 

mintale a studenţilor în achiziţionarea categoriilor lingvistice şi asigură formarea unor cunoştinţe şi a 

deprinderi solide. 

Cuvinte-cheie: Algoritm didactic, algoritm de sinteză, abordare algoritmică, învăţarea 

programată, schemă, interacţiunea student- profesor, achiziţionarea deprinderilor gramaticale şi 

lexicale 

The concept of algorithm (subject matter algorithm) has been introduced into education 

mainly by the Russian psychologist L. N. Landa (who has written a book about “Algorithmisation 

and the Learnig Process”) and the German cybernetician Helmar Frank (computer controlled 

teaching algorithms). Klaus Bung introduced subvariables into Frank's model of the didactic 

variables, and developed the concept and distinction of subject matter algorithm (e.g. grammatical 

rules), teaching algorithms (specifying the actions of a teacher or a teaching machine/computer) 
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and learning algorithms (specifying the actions of the learner, trying to master the subject matter 

algorithms) [1]. 

In engineering an algorithm is known to be a mathematical or computational procedure 

which is explicit and effective and which, given the same input (starting conditions), always 

produces the same result, in our case 90% retention of all items which have gone through the 

procedure (algorithm). 

While, in pedagogical psychology an algorithm is usually perceived as an exact, clear 

description of certain sequence of intellectual operations, which are necessary and sufficient for 

taking a decision to any of tasks, belonging to a certain class. Grammatical mistake is known to be 

the lack of ability to solve a grammatical task. Researches show that students, who remember all 

rules well, make errors exactly because they do not know how to apply these rules and reasonings. 

The development of algorithmic methods of teaching take an important place among the 

psychological researches, directed to the improvement of the educational process. Every cognitive 

process consists of a row of mental operations. Many of them are not realized consciously at all, 

and some of them are simply unfamiliar. Psychologists emphasize that these operations are 

necessary to be exposed and specially be taught for the effective teaching. They are no less 

necessary than teaching rules themselves [5, p. 16-17].  

Teaching algorithms can be produced variously. It is possible, for example, to give 

algorithms in the ready-made type, the students thus have simply to learn them by heart, and then 

to fix doing the exercises. But it is also possible to organize the educational process in such a way 

as the algorithms are «discovered» by the student. There are fearful ideas that teaching algorithms 

can result in standardization of thought, in suppression of creative forces of children. But, the 

supporters of algorithmization affirm that not only the creative thought should be developed to 

teach a student. An enormous place in teaching is taken by the acquisition of different automated 

actions/skills. Being a necessary component of the creative process, its development without their 

representation is almost impossible.   

Theoretically, among the basic properties of algorithms one can enumerate the following: 

- determination (simplicity and unambiguity of operations);  

- general character (attached to the whole class of tasks);  

- effectiveness (obligatory tricking to the answer);  

- discreteness (division into elementary stages).  

Thus, a teaching algorithm is a logical operation which unseals the nature of cognitive 

activity of student to take the decision of tasks.   

Teaching by the use of algorithms includes 3 stages: preparative, basic and the stage of 

reduction of operations.  

 Preparative stage supposes the preparation of the foundation for the work with a new 

material, actualization of skills, necessary for formation of the new ones by the help of algorithm. 

A student must be geared-up to implementation of all elementary operations of algorithm. The 

time, given to this work, depends on the level of student’s preparedness. The elimination of this 

stage of exercise’s doing on can result in errors. 

 The basic stage. Also known as the main stage it includes the following parts:  

a) it begins from the moment of the rule’s explanation. The whole class must participate 

actively in drafting and recording of the algorithm. The teacher leads the discussion as a 

result of which the record of algorithm is sketched on the board. It facilitates understanding 

and mastering of algorithm;  

b) further two- three examples are discussed according to the scheme; 

c) the teacher delivers the cards with algorithms or the work takes place following a general 

table. Training exercises are then performed (at first –in the group, later - independently); 

d) detailed commenting ( cards are not consulted);  

e) students try not to consult cards and comments (but they use them if necessary). 
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Training materials on this stage suppose the use of exercises from the textbook, specially 

selected words and texts 

 Stage of reduction of operations. At this stage the process of automation of skill takes 

place: some operations are accomplished in a parallel way, some – in an intuitional way, without 

tension of memory. The process of rolling up takes place unsimultaneously and by different ways 

at different students. Brief comments and samples are productive instruments rolling up of 

algorithm. Comments are effective when they hide in themselves a strict logical system, when 

they are connected by common features and have general consequences. 

In order to form the abilities of working with the algorithms the students have to be taught: 

- to find the general method of action;  

- to select the basic, elementary actions from which the given task consists of;  

- to plan the sequence of the selected actions;  

- to write down the algorithm correctly.  

The basic moments in the process of work with the help of algorithms are the following:  

- preparatory exercises, creating a basis for successful work with algorithms;  

- directing the students to understanding the algorithm, its structure and techniques of 

application;  

- training the algorithm application at each stage ;  

- independent work of student’s algorithm usage, recommendations and exercises 

contributing to the shortening of the algorithm to the nucleic element.  

Teaching algorithms can only be constructed where unambiguous rules can be stated, 

where a large number of exceptions exist or where two or more forms are equally acceptable. 

However, as K. Ffoulkes Edwards states, even then the problem can be divided into algorithm 

plus comments or into a sequence of algorithms [4].   

The algorithmic approach to grammar is a step by step approach, in line with the digital 

thinking of the computer. Such an approach leaves nothing unresolved, since the computer cannot 

make a step further without having solved the task presented at the previous step first. The 

algorithmic approach leaves no room for errors. Errors accumulate, if not corrected on time, and 

frustrate the operation of the whole system. The functioning of the algorithm is entirely dependent 

on the formal method of description of the language. If this method is inadequate, if it cannot 

describe every word and every sentence, then this method is useless.   

The algorithmic approach, unlike other methods, can be verified. We can check each step 

of the algorithm, manually, and be personally convinced if the decision taken at this step is true or 

false. English grammar, as seen through the digital eyes of the computer, looks like an endless 

chain of operations (instructions) and decisions aimed at resolving a particular grammatical or 

semantical task. The present grammar is designed for text analysis, not for text synthesis, though, 

after some additions and exclusions, it can be used for the latter purpose if one is willing to 

generate syntactically correct, but meaningless sentences on a computer. In the classroom, for 

teaching purposes, the students may use it to generate meaningful sentences, by adding words to 

the list of syntactical structures [3].  

Algorithm with the wide area of grammatical rules is called summarizing. They 

summarize the series of homogeneous rules. The principle advantage of summarizings algorithms 

is based on the idea that from the beginning of material study they help to form correct and 

complete generalizations, teach students to find a correct answer quickly. The efficiency of the 

use of summarizing algorithms is largely determined by their simplicity and availability, by the 

level of similarity of all methods of the described models in a general chain: rule – the algorithm – 

the scheme of verbal reasoning- samples of the verbal reasoning -graphic fixing of mental actions. 

Further we shall give the example of the algorithm use for the formation of the plural of 

the possessive case of the nouns. 
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STEP Operation 

 START 

Step 1 Does the singular end in: s, z, ch, x, sh? 

YES: Add ‘ es”  

NO: Step 2 

Step 2 Does the noun end in “y”? 

YES: Step 3  

NO: move to step 4  

Step 3 Is the “o” preceded by a vowel?  

YES: Add ‘s” 

NO: Add “ es” 

Step 4 Does the noun end in “y”? 

YES: move to step 5 

NO: move to step 6 

Step 5 Is the “y” preceded by a vowel? 

YES: add “ s” 

NO: Turn the” y” into “ ies” 

Step 6 Does the word end in “ f” or “ fe”? 

YES: turn “f” or” fe” into “yes” 

NO: move to step 7 

Step 7 Is the word contained in the box ? 

YES: find the plural in the box 

NO: add ‘ s” 

child: children 

foot: feet 

goose: geese 

Louse: lice 

man: men 

 END  

This type of algorithm is known to be a partial one. According to K. Ffoulkes Edwards, it 

does not deal with foreign words or with compound nouns. The intention is to teach the basic rule 

first, choosing the classes of nouns which fit into this limited area and only when the procedure 

has become automatic will other subclasses be introduced [ 4 ]. 

Another example deals with the algorithm for asking general questions. Here it is:  

STEP Operation 

 START 

Step 1 Translate the sentence the question to be put to 

Step 2 Determine the stem ( subject +predicate) of the sentence. 

Step 3 Find the means the predicate is expressed by: TO BE or NOT TO BE 

Step 4 If the verb is TO BE, change the word order of the subject and predicate. 

Step 5 If it is NOT to BE, determine the grammar tense 

Step 6 a) If it is PRESENT SIMPLE, put DO /DOES at the beginning of the sentence 

b) If it is PAST SIMPLE, put DID at the beginning of the sentence 

Step 7 If the grammar tense has an auxiliary verb in the affirmative form(Present Continuous, 

Present Perfect, Future Simple), find the auxiliary verb and move it at the beginning of 

the sentence 

 END  

The reported speech in the English grammar is closely related to the Sequence of Tenses/ 

Reported speech. If the main clause has a verb in the Present tense, no changes occur. But if the 

verb in the main clause is in the Past Simple, then there are some changes according to the rules. 

Let us present the algorithm of transformation of a phrase: He asked me: “When will you come to 

write the test tomorrow?” 
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Fig 1. Algorithm for Reported speech 

Both the linguists and the teachers practitioners proved that the method of programmed 

learning represents a system of acquisition of practical skills allowing to repeat, organize and 

synthesize the knowledge on English grammar, to optimize the learning process in terms of 

increasing the number of students in a group and mitigate the effects of reducing the amount of 

time for each student in the group.  

To acquire a language, students have to discover which phonetic distinctions will be 

utilized in the language of their culture. Our understanding of this process is anchored by two 

well-established facts. Early in life, infants discriminate among virtually all the phonetic units of 

the world's languages. By adulthood, this universal phonetic capacity is no longer in place and 

non-native phonetic discrimination is much more difficult [6]. 

Fixation of sound imitative skills represents a prerequisite for an adequate understanding 

of verbal communication, as well as of the precision of expression and implementation of any 

communicative function. Correct pronunciation involves the formation of skills dealing with 

articulating sounds and sound combinations, acquisition of intonation, as well as the ability to 

place the stress, appropriate to the standards of the target language. 

In teaching the pronunciation motor-speech, auditory and visual analyzers are involved. 

The motor-speech analyzer performs the executive function, auditory analyzer is responsible for 

the executive function, making both functions interdependent. Psychologists say that people are 

able to reproduce perfectly just familiar sounds. As for the visual analyzer, on the one hand, it is 

also involved in the control of speech; on the other hand, it performs a supportive function, as 

verbal communication is also accompanied and supplemented by the mimicry, gestures, 
movement of the lips and so on. Thus, being in close connection, auditory and pronunciation 

skills, rely on the strong links with the visual analyzer. All these contribute to the proper 
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acquisition of the language at the phonetic level. Further, we shall give an example of algorithm 

dealing with teaching phonetics of the foreign language.  

The algorithm meant to develop phonetic aspects of the language acquisition: 

1) listening to the sound (words, phrases, sentences) pronounced by the teacher or native 

speaker; 

2) monitoring the movement and position of the lips and tongue of the teacher; 

3) repetition of the sound in chorus for 2-3 times; 

4) independent repetition after the teacher; 

5) independent pronunciation of the sound; 

6) sound playback of the stress, rhythm and intonation (if the sentence is involved ); 

7) independent playback of stress, rhythm and intonation (with the work on the proposal) 

after the teacher.  

It is known that the poem, especially an authentic one, is an important element of any 

language, deserving special attention. Among the methodical benefits of poems in learning a 

foreign language one can mention that the poem as a kind of verbal communication is a means of 

a better learning and expansion of vocabulary, as it includes new words and expressions. In the 

poems the already familiar vocabulary is found in the new contextual environments. The poems 

are usually full of common or personal names, geographical names, the realities of the country of 

the studied language, as well as poetic words. These contribute to the development of students' 

sense of language, and its stylistic features. Moreover, a poem is a great means of increasing 

interest both to the country of language of study, and to the language itself, as well as it is a highly 

effective way of fixation and repetition of linguistic material especially at the advanced stage of 

learning.   

Here is the algorithm of learning poems, rhymes and songs by heart, it is based on the 

visual means of study in the framework of which both phonetic and lexical skills are developed: 

1. look for the familiar words; 

2. fixing of new words and phrases (repetition in chorus and individually);  

3. answering the questions; 

4. repetition of the text with the students; 

5. reproduction of the poem in chorus by the students; 

6. individual presentation of the poem by each student.  

This sequence of work helps to activate the auditory perception of students and their 

mental activity, making subsequent memorization of poems or songs more meaningful. 

After the complete memorization of the text of the song, rhyme, it is necessary to work 

out the structure of these literary pieces for their active use in the pupil’s speech by doing special 

exercises. For example, having learnt the rhyme dialogue can be held, using the questions and 

answers based on the rhyme, first used at a slow pace and later more rapidly in order to work 

automatic responses. Thus, it is the simplest way the pupils begin to develop the primary skills of 

communication in English. 

Studying a foreign language the students have to be ready to communicate in various life 

situations. It is impossible to know all of the reasons, there is no doubt that learning to listen and 

talk is an extremely important way to broaden knowledge, enhance understanding and build 

community. Perhaps this is why the core standards in the English-language arts include an 

important emphasis on developing speaking and listening, the basic tools for conversation.  

Students often think that the ability to speak a language is the product of language 

learning, but speaking is also a crucial part of the language learning process. Effective instructors 

teach students speaking strategies - using minimal responses, recognizing scripts, and using 

language to talk about language - that they can use to help themselves expand their knowledge of 

the language and their confidence in using it. These instructors help students learn to speak so that 

the students can use speaking to learn [7, p. 45].  
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Discussions and conversations can be an excellent strategy for enhancing student 

motivation, fostering intellectual agility, and encouraging democratic habits. They create 

opportunities for students to practice and sharpen a number of skills, including the ability to 

articulate and defend positions, consider different points of view, and enlist and evaluate 

evidence. 

While discussions provide avenues for exploration and discovery, leading a discussion 

can be anxiety-producing: discussions are, by their nature, unpredictable, and require us as 

instructors to surrender a certain degree of control over the flow of information [2 ].  

To make the discussion productive the following steps in the algorithm should be 

followed:  

1. Introduction to the topic of discussion 
а) Methodic instructions:  

The text supposed to be discussed is studied earlier. The information from the text is well 

–known to the students. To have a creative, interesting and catching discussion, the teacher has to 

select a text with a contradicting content, which may provoke the emerge of opposing idea.  

b) Individual steps: 
1) the teacher delivers the already studied text; 

2) the students read the text loudly; 

3) the teacher sets the topic; 

4) the teacher writes the questions on the topic on the blackboard. 

c) Variants:  

- Introduction to the topic of discussion may not be obligatory based on the text, but also 

on the interesting quote, remark etc. This approach is advisable for the advanced students 

who are able to face the challenge.  

- The teacher recalls the earlier presented text (at the previous lesson or as a homework) 

and settles the topic of the question. 

2. Elaboration and systematization of the arguments.  
а) Instructions: 

This stage supposes selection and compilation of the arguments as every student 

considers his/her argument a valuable one, which should be taken for granted. As there is a 

competition in selection of arguments, the students try to find the best arguments which will help 

them to motivate and prove their decision or point of view. In case the task being to find the 

contrary arguments to the topic by the same student, the communicative character of the 

discussion is lost. The teacher should not stop the process of arguments’ compilation; moreover, 

he should ask all the arguments and comments to be fixed on the blackboard. 

b) Individual steps: 

1. The topic of the discussion being settled, a short introductive spontaneous discussion in 

the group of students takes place. 

2. The groups of students is divided into two ( or more) groups ( “ pro” and “contra”); 

3. The students have to work in groups and to compile the list of arguments and put them 

down using the key words;  

4. The list of arguments is presented to other students; 

5. The teacher distributes the arguments in two columns ( “pro” and “contra”) and writes 

them on the blackboard  

c) Variants:  
In groups with the beginning level of language acquisition the teacher can offer variants 

of snafu arguments. They should be arranged properly according to the expressed opinion. The 

discussion may be prepared according to special listening exercises and speaking, in the 

framework of which the acquisition and fixation of listening skills as well as statements’ fixation 

should take place: 
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1) the student has to share his opinion on the discussed problem to the desk mate;  

2) the desk mate may ask questions (but he should not have the opposite point of view); 

3) the desk mate marks the arguments where the key words were marked; 

4) the desk mate repeats and fixes the arguments;  

5) when summarization of the arguments is performed, the ones understood wrongly are 

corrected by the partner. 

3. Pre-discussion stage. 

а) Instructions: 

In order to start the discussion using certain language or vocabulary patterns, the teacher 

often uses mini-texts which comprise various arguments. As such type of texts are directed to 

develop a real and alive conversation, in discussion just “pro” and “contra” arguments should not 

be used as affirmative, evaluative and assumptive statements. If the book lacks such types of text, 

the teacher may invent it or a dialogue by himself. It is important that the text or dialogue to 

contain ready-made speech patterns for each pragmatic category. 

b) Individual steps: 

1) the teacher introduces the recording of a text familiar to the students. The book is closed;  

2) the teacher asks questions to find out the level of text’s comprehension; 

3) the text’s recording is played once again in parts; 

4) working in pairs the students have to look for the “pro” and “ contra” arguments in the 

text; 

5) the arguments are fixed on the blackboard. 

4. Having a discussion. 
а) Instructions: 

At this stage of the lesson a student may become the moderator of the discussion. He pays 

the colleagues’ attention on the order of the arguments’ presentation and the etiquette of the 

addressee. In the advance group he may be allowed to make conclusions to the discussion, to 

make generalizations. It should be noted that errors and mistakes are not the central part of the 

conversation, their correction is optional and may be avoided in order to omit the deviation from 

the topic of conversation.  

b) Steps: 

1) the teacher introduces the topic once again; 

2) the students have a free conversation using speech patterns and other lexical and 

grammatical constructions;  

3) the teacher or the moderator may offer various hints in turning the discussion according 

to various angles. 

c) Variants: 

The text previously studied is closed. The teacher gradually decreases the number of 

speech patterns used in conversation. The discussion is recorded and later the recording is listened 

once again in order to analyze its quality and ways of patterns usage.  

Therefore, the application of algorithms in the process of language teaching/learning is 

highly motivated due to the following reasons: 
- it allows achieving individualization in training: there is the individualization of the pace 

of material's study as well as the amount of material, assimilated by each person in 

accordance with his capabilities. This fact contributes to the disappearance of the average 

rate of learning for all students, which is typical to the traditional training system; 

- it also provides reliable control of each student's work, which is impossible in traditional 

teaching methods;  

- in programmed instruction there is an operational, permanent and reversible network of 

communication, due to which the teacher gives a timely assistance to the student and the 

student gets the correct information, preventing the emerge of possible errors; 
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- so much needed life skills as self-control and self-acquirement of knowledge are settled, 

thus fostering students' conscientious attitude to study;  

- it creates natural conditions for motivated application of technical means that increase the 

efficiency of the educational process. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ: PROVOCĂRI, DILEME, PERSPECTIVE 

THE DISTANCE LEARNING: CHALLENGES, DILEMAS, PERSPECTIVES 

Rezumat 

Învăţământul la distanţă (ÎD) este o modalitate nouă de instruire orientată spre modificarea 

paradigmei clasice de învăţare de la comunicarea „faţă în faţă” la deschiderea oportunităţilor de 

studiere prin intermediul tehnologiilor informaţionale.  În articol sunt reflectate modurile distincte în 

care este prezentat şi explicat pe paginile oficiale ale universităţilor ÎD - forma de studii modernă şi 

accesibilă atât la nivel universitar, cât şi la organizarea studiilor postuniversitare 

Cuvinte-cheie: studii la distanţă, învăţământ la distanţă, studii superioare la distanţă, 

instruire prin Internet, program de studii la distanţă 

Резюме 

Дистанционное обучение – это новая форма обучения, направленная на изменение 

привычной парадигмы педагогического общения в пользу обучения с использованием 

современных и высокоэффективных педагогических технологий. В статье проанализированы 

особенности описания и подачи на официальных страницах университетов дистанционного 

обучения – современной и доступной формы профессионального образования. 

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, высшее 

дистанционное образование, образование через интернет, программы дистанционного 

образования 

Abstract 

Distance learning is a new form of teaching aimed at changing the usual paradigm of 

pedagogical communication in favor of teaching using modern and highly effective pedagogical 

http://www.cmu.edu/teaching/designteach/teach/
http://www.langsoft.ch/eag/
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technologies. The article analyzes the features of the description and submission on the official pages 

of universities of distance learning - a modern and accessible form of vocational education. 

Key-words: distance learning, distance education, higher distance lerning, learning on the 

internet, studying online, distance learning programme.  

Raportul UNESCO cu privire la situaţia învăţământului, educaţiei şi a culturii pentru anul 

2016 (3) este întitulat (Education for people and planet: greating sustainable Futures for all) 
Educaţie pentru popor şi planetă: crearea unui viitor sigur pentru toţi. Foarte sugestivă această 

denumire subliniază importanţa accesului la educaţie pentru fiecare om indiferent de distanţa la 

cere se află în raport cu centrele universitare.  

În acest sens reperele generale de dezvoltare a strategiilor învăţării (2) sunt orientate spre 

dezvoltarea abilităților necesare persoanelor active în societatea cunoaşterii: a comunica eficient; 

a coopera cu alte persoane; a învăţa să înveţe; a învăţa pe parcursul întregii vieţi; a învăţa să 

acţioneze; a îmbunătăţi calitatea vieţii; a învăţa să fie; a dezvolta propriul potenţial. În opinia 

specialiştilor UNESCO care monitorizează la nivel internaţional problemele domeniului educaţiei 

din anul fondării (1945) până în prezent în situaţia actuală se cer noi principii de abordare a 

domeniului educaţiei, noi metode de predare/învăţare, noi oportunităţi de formare.  

O modalitate nouă de instruire orientată spre modificarea paradigmei clasice de învăţare 

de la comunicarea „faţă în faţă” la deschiderea oportunităţilor de studiere prin intermediul 

tehnologiilor informaţionale pe parcursul întregii vieţi şi care răspunde într-o mare măsură 

provocărilor societăţii moderne este învăţământul la distanţă.  

Fiind o formă nouă în învăţământul modern, studiile la distanţă adaugă valoare 

universităţilor care oferă candidaţilor la studii asemenea programe. Am apelat la sursele 

electronice pentru a analiza cum este prezentată forma de studii „învăţământ la distanţă” (ÎD) pe 

paginile oficiale ale douăzeci şi trei de universităţi din zece ţări (Australia, Estonia, Franţa, 

Irlanda, Marea Britanie, Polonia, România, Rusia, SUA, Suedia). 

S-a observat în configuraţia paginilor analizate că după o scurtă prezentare generală a 

formei de învăţământ ÎD, cum este ea concepută în instituţia respectivă, urmează articole separate 

dedicate detaliilor specifice şi datelor de contact. În continuare ne vom concentra pe aspecte mai 

importante ale promovării şi implementării ÎD ca formă nouă de organizare a studiilor în 

instituţiile superioare reflectate în spaţiul informaţional virtual. 

Pe pagina Universităţii „Alexandru Ioan-Cuza” din Iaşi (8) informaţia este structurată în 

opt compartimente. În debut este prezentată dovada acreditării specializărilor, urmează o 

explicaţie succintă a ceea ce este ÎD şi precizarea că candidaţii pot studia la distanţă la nivel 

universitar dar şi în cadrul studiilor postuniversitare. Sunt menţionate motivele pentru care ÎD se 

bucură de popularitate tot mai mare în lume, cum ar fi: comunicarea prin calculator, învăţământul 

centrat pe student fără necesitatea prezentării zilnice la curs, efectuarea temelor de control în ritm 

individual. În vederea atragerii candidaţilor la studii urmează descrierea avantajelor ÎD, care prin 

tehnicile de comunicare moderne sfidează distanţa şi permite procesului didactic să meargă în pas 

cu viaţa, cu propriile resurse de autoformare – autodezvoltare a personalităţii bazate pe „folosirea 

cu maximă eficienţă a timpului educaţiei” (Cristea, S. Dicţionar, pag. 23). Un compartiment este 

dedicat tutoriatului şi temelor de control – activităţi specifice ÎD. În continuare printre sugestiile 

de familiarizare cu strategiile eficiente de învăţare adresate viitorilor studenţi o comparaţie a 

formelor de studii cu frecvenţă la zi (ÎF), cu frecvenţă redusă (FR) şi învăţământ la distanţă (ÎD) 

din perspectiva implicării personale a candidatului sugerează ideea că uşor nu va fi, pentru că 

„dacă forma de studii la zi cere implicare; la FR – implicare activă; la ÎD – implicare totală”. 

Pentru a reuşi studentul va rezerva timpul necesar analizei temelor, studiului sarcinilor, informării 

în corelare cu ritmul individual de parcurgere a materiei. Suportul de curs şi consultaţiile 

individuale vin în ajutorul studentului pentru clarificarea întrebărilor emergente din activităţile 

individuale de învăţare. Pentru detalii pot fi accesate două documente oficiale importante: 
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Organigrama şi Regulamentul de funcţionare ale Departamentului pentru Învăţământul la distanţă 

şi Învăţământul cu frecvenţă redusă;  

Am analizat cu mult interes şi alte definiţii ale formei de studii ÎD preluate din spaţiul 

informaţional pe care le-am reprodus în tabelul 1. Am observat că viziunea conceptuală asupra ÎD 

în instituţiile din spaţiul românesc corespunde standardelor specifice elaborate de ARACIS (5). 

În una din definiţii s-a menţionat că „doar de câţiva ani” este prezentă şi în România 

forma de organizare a studiilor la distanţă, mai exact, din 09.11.2012 când a fost aprobat 

Regulamentul – cadru privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la 

distanţă la nivelul învăţământului superior. Au expirat deja 5 ani şi forma de studii ÎD poate fi 

redenumită ca fiind relativ nouă, dar mai rămân întrebări la capitolul „Cum se face?”. Din 

informaţia publicată de Universitatea „Politehnica” Timişoara (9) am desprins sugestii practice 

despre implementarea conceptului ÎD ca formă de organizare a studiilor superioare. Primul pas 

ţine de adoptarea cadrului legal. Al doilea vizează acreditarea programelor de studii. Important de 

menţionat din start că studiile superioare în forma ÎD pot fi organizate doar împreună cu şi alături 

de forma cu frecvenţă (ÎF). Regulamentul prevede că pentru acreditarea programelor ÎD este 

necesară acreditarea respectivelor programe la forma ÎF. Al treilea pas va cuprinde crearea unei 

platforme E-learning pentru asigurarea comunicării la distanţă, funcţionării sistemului tutorial şi a 

altor activităţi specifice. 

Programele de studii ÎD pot fi organizate la nivelurile prevăzute de lege. În cadrul 

prezentei cercetări am constatat că taxa de studii la forma ÎD deşi obligatorie este mai mică decât 

la forma ÎF. Managementul programelor de studii ÎD este pus în sarcina unei structuri specializate 

cu propriul Statut, Regulament, Consiliu, Director aprobate prin hotărârea Senatului. 

Recapitulăm: adoptarea cadrului juridic, acreditarea programelor, crearea infrastructurii 

informatizate şi a Departamentului responsabil de ÎD sunt elementele de bază capabile să asigure 

derularea programelor de studii la distanţă. 

Pe pagina Instituţiei superioare de drept din Moscova (Московский Институт 

Государственного Управления и Права) (3) definiţia studiilor în forma ÎD atrage atenţia prin 

varietatea terminologică, sunt folosite cel puţin cinci expresii cu nuanţe conotative similare 

evidenţiate în tabelul 1. În continuare urmează declaraţia despre o abordare principial nouă a 

organizării studiilor ÎD întemeiată pe antrenarea tehnologiilor avansate în procesul cunoaşterii. 

Popularitatea învăţământului la distanţă face ca numărul instituţiilor cu programe de studii 

superioare ÎD în Rusia să crească nu doar datorită dezvoltării tehnologiilor informaţionale, ci şi ca 

urmare a avantajelor incontestabile dovedite. În special accentul se pune pe deschidere, pe şansa 

de a accede la studii din orice regiune geografică, pe accesibilitatea pentru persoanele cu nevoi 

speciale şi nu în ultimul rând – pe prestigiu. A studia într-o instituţie cu renume „fără a ieşi din 
odaie” este un argument de luat în calcul pentru unii abiturienţi.  

Printre avantaje se menţionează confortul şi eficienţa. Forma de studii ÎD se potriveşte 

celor obişnuiţi să decidă personal asupra programului şi tempoului său de lucru, în plus decade 

necesitatea de „a orbecăi” prin marea de informaţii atât timp cât suportul de curs şi materialele 

didactice necesare sunt oferite instant studenţilor înmatriculaţi după achitarea taxei de studii. 

Studenţii pot contacta profesori cu renume şi cei mai buni specialişti din domeniu.  

Atestat legal sistemul de studii în forma ÎD lucrează cu succes din anul 2012. Taxa de 

studii în ultimii cinci ani nu a fost modificată. În Rusia ÎD este mult mai ieftin decât ÎF dar oferă 

acelaşi program şi aceeaşi diplomă, în care se omite sintagma „forma de studii ÎD” („дистант”), 

dar se descrie ca „o tehnologie a învăţământului cu frecvenţa redusă”, chiar dacă toate formele de 

organizare (ÎF, FR, ID) au statut egal.  

Conţinutul ultimului compartiment ne familiarizează cu actele necesare la înmatriculare, 

dar înainte de aceasta se mai insistă odată pe caracteristicile atractive ale serviciilor oferite de 

instituţie în cadrul programelor de studii superioare în forma ÎD. Chiar dacă unele informaţii deja 
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au fost comunicate, acum se prezintă cu mai multă precizie dar la fel de tentant pentru viitorii 

studenţi. Acestea se prezintă în felul următor: 

- parola personală asigură accesul la materialele didactice 24 din 24 de ore; 

- studentul poate rămâne la domiciliu chiar şi în timpul sesiunilor; 

- economisind pe cheltuielile de întreţinere; 

- autorii manualelor, a programelor de studii sunt cei mai buni profesori; 

- comunicarea cu cadrele didactice, tutorele, colegii poate fi şi prin poşta electronică sau la 

forum; 

- prezenţa studentului este obligatorie doar la examenele de stat şi la susţinerea tezei. 

Universitatea Federală din Vladivostok, Rusia (Дальневосточный Федеральный 

Университет) publică pe pagina sa (7) datele cu privire la licenţa de activitate, certificatul de 

acreditare, specializările, testul de admitere şi informează: studiile cu aplicarea tehnologiilor de 

învăţare la distanţă oferă candidaţilor posibilitatea de a studia fără a întrerupe munca în cazul în 

care sunt deja angajaţi; de a avea acces la resursele electronice ale bibliotecii ştiinţifice; în 

cazurile specificate durata studiilor poate fi redusă; Absolvenţii vor primi diploma de studii 

superioare. 

Cum putem observa din tabelul 1 pe portalul (6) este concentrată informaţia despre 

organizarea studiilor la distanţă în instituţiile ţărilor europene şi nu numai. Istoria acestor 

universităţi şi experienţa lor în organizarea ÎD (Distance Learning) este mult mai bogată decât ale 

celor despre care am amintit mai sus, astfel că ne servesc drept sursă de informare, model de 

urmat şi inspiraţie. Ce putem observa nou aici? Un portal comun pentru zeci de universităţi. 

Autorul website-ului (A. Pop) a concentrat un volum impunător de date despre studiile online în 

zeci de ţări, despre instruirea la distanţă şi le-a prezentat într-o manieră accesibilă vizitatorilor. 

Elaborat în cooperare cu universităţile de top din lume distancelearningPortal oferă candidaţilor 

la studii posibilitatea de a evalua prin comparaţie mii de programe ale renumitelor universităţi şi a 

selecta ceea ce li se potriveşte cel mai mult. Pentru detalii despre studiile de toate nivelurile pot fi 

accesate alte zece compartimente disponibile pe portalurile respective: Masters Portal.eu; PHD 

portal.com; Short Courses Portal; etc.  

Caracterizarea generală a conceptului de studiere la distanţă include 4 momente-cheie, şi 

anume: a) asigurarea studiilor superioare de calitate; b) disponibilitatea ofertei educaţionale ÎD în 

orice colţ al lumii; c) programe de perfecţionare a studiilor; d) responsabilitatea personală pentru 

confortul de a se autoinstrui „acasă” în ritmul său individual.  

Remarcăm în acest context ideea de cooperare între instituţii realizată în beneficiul 

viitorului student prin crearea acestui portal comun dedicat în exclusivitate studiilor online; 

- oferă studii de calitate; 

- cooperare interuniversitară; 

- caracterul aplicativ al datelor; 

- informaţia actualizată; 

În stilul de abordare a conceptului organizării studiilor superioare în formă ÎD observăm 

vădite tangenţe cu un vast program tutorial. Drept dovadă servesc articolele adresate candidaţilor 

din care ei pot afla care sunt cele mai bune universităţi pentru învăţământul la distanţă, cum să 

îmbine studiile cu munca, ce criterii importante sunt de luat în calcul la selectarea programei în 

forma ÎD. Candidatul la studii este orientat spre activităţi care îl vor ajuta să ia decizii fondate. În 

special este încurajat să:  

- compare programele de studii oferite de universităţi;  

- solicite dovada acreditării programei decare este interesat;  

- analizeze condiţiile în comparaţie cu propriile necesităţi;  

- precizeze parametrii flexibilităţii studiilor;  

- adreseze întrebări de precizare;  

- îşi testeze capacitățile;  
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- ceară scurtarea zilei de muncă;  

- ia în calcul posibilitatea creditării;  

- calculeze cheltuielile reale necesare întregii perioade de studii; 

-  beneficieze de lecţii gratuite în regim de testare.  

Finisăm lista pe care o considerăm suficientă pentru ilustrarea afirmaţiei cu privire la 

tutoriat cu „open universities” – ceea ce poate fi tradus ca universităţi deschise, aceste instituţii 

(dar mai sunt şi altele) oferă studii gratuit.  

Despre popularitatea formei de studii ÎD s-a menţionat în prima definiţie analizată în 

prezentul articol, din care cităm: „ÎD este folosit de milioane de studenţi din întreaga lume”, ceea 

ce este confirmat şi de numărul vizitatorilor portalului dedicat în exclusivitate ÎD vizitat de autor 

în perioada aprilie – mai 2017. 

Estonia SUA Marea Britanie Irlanda Australia Polonia 

40 000 71 900 99 000 56 000 37 000 68 000 

Nu afirmăm că fiecare vizitator a devenit student, dar cifrele arată că interesul pentru ÎD 

este foarte mare. 

Toate instituţiile au menţionat pe paginile sale că forma de organizare a studiilor ÎD este 

diferită de formele tradiţionale de instruire în instituţiile superioare: cu frecvenţă la zi şi cu 

frecvenţă redusă. Reiterăm câteva dintre caracteristicile ce fac diferenţa: 

- ÎD este o formă alternativă de învăţământ;  

- nu necesită întreruperea activităţii profesionale; 

- este deschisă celor mai largi categorii de persoane; 

- orele de prezenţă a studenţilor în spaţiile de învăţământ sunt reduse; 

- distanţa dintre locaţia universităţii şi locul de trai al studentului nu mai este un impediment în 

procesul de studii; 

- se economisesc resurse semnificative; 

- comunicarea cu profesorii se realizează prin intermediul tehnologiilor informaţionale; 

- este posibilă cooperarea şi comunicarea cu colegii de studii; 

- studentul are posibilitatea să muncească în ritmul său; 

- beneficiază de materiale de curs şi suport individual; 

Fiecare dintre aceste caracteristici ale ÎD este o direcţie de analiză şi dezbateri în 

cercetările viitoare ale domeniului învăţământului superior, dar ceea ce vom menţiona acum este 

interdependenţa între aceste caracteristici specifice în ansamblul lor şi cerinţele înaintate faţă de 

candidatul la studii. În dependenţă de nivelul programului acesta poate fi student, masterand, 

doctorand, cursant. Indiferent de experienţă sau vârstă candidatul va manifesta poziţie personală 

activă, maturitate, responsabilitate faţă de progresul său personal şi profesional şi competenţe 

digitale avansate. ÎD oferă posibilitatea de a însuşi o mare parte a materiei „prin studiu individual” 

(1), dar succesul va fi fortificat pe temelia constituită din competenţele-cheie de învăţare 

dobândite în perioada învăţământului obligatoriu: competenţa digitală, a învăţa să înveţi, a învăţa 

pe parcursul întregii vieţi.  

Forma este modernă, răspunde cerinţelor actuale ale vremii, de a fi mobil pe piaţa muncii, 

activ în fortificarea propriei personalităţi. Candidatul la studii care acceptă să aleagă ÎD va 

parcurge un traseu al vieţii studenţeşti diferit: nou, modern, atractiv, cu utilizarea tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicare la scară largă. Universităţile oferă servicii educaţionale variate ca 

răspuns la provocările vremii, dar nu trec cu vederea şi faptul că fiind înmatriculat la forma ÎD 

studentul îşi asumă responsabilitatea cu privire la managementul timpului, a carierei, a succesului 

sau a eşecului.  

Tabelul 1. Prezentarea formei de studii „învăţământ la distanţă” (ÎD) 

Nr Universitatea, adresa, definiţia 

1.  Universitatea „Politehnica” Timişoara, România 
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www.upt-ro/informatii_invatamant-la-distanta formă alternativă modernă flexibilă de învăţământ 

superior care asigură unor largi categorii de persoane posibilitatea de formare iniţială; de 

perfecționare; de conversie profesională fără a fi necesară întreruperea activităţilor profesionale 

ale studenţilor / cursanţilor. 

2.  Universitatea „Alexandru Ioan-Cuza” Iaşi, România 

www.psih.uaic.ro/~idpsih/prezentare.htm. ÎD este o formă modernă de pregătire, care se 

utilizează atât la nivel universitar, cât şi la organizarea studiilor postuniversitare. El este folosit 

de milioane de studenţi din întreaga lume şi de câţiva ani este prezent şi în universităţile 

româneşti. Această formă de organizare a procesului didactic nu presupune prezenţa zilnică a 

studentului la cursuri, însă implică participarea la activităţi tutoriale şi efectuarea temelor de 

control. 

3.  Universitatea „Petru-Maior” Târgu-Mureş, România 

https://mimsc.upm.ro/moodel/ ÎD este o formă modernă de studiu, care reuşeşte cu succes să 

învingă distanţa dintre profesor şi masterand datorită tehnologiei internet şi a materialelor de curs 

specifice, care asigură masterandului posibilitatea de a însuşi o mare parte a materiei în condiţii 

de confort acasă prin studiu individual. 

4.  Agenţia Română Pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) 

www.ARACIS.ro. ÎD reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice care oferă 

studenţilor/cursanţilor posibilitatea de a opta personal asupra locului şi timpului în care să se 

instruiască/autoinstruiască. ÎD permite studenţilor/cursanţilor să studieze individual şi să 

desfăşoare activităţi de învăţământ în grup în centre de suport ÎD coordonate de instituţia de 

învăţământ. 

5.  Moscow Institute of Public Administration and Law, Russia  

www.academprava.ru/education/ Дистанционное обучение, дистанционное образование, 

образование через интернет – за этими определениями сегодня стоит … принципиально 

новый высокотехнологичный подход к процессу передачи знаний. И тот факт, что 

получение высшего образования дистанционно сегодня становится всё более популярным, 

а число вузов с дистанционным обучением резко выросло, объясняется не только 

развитием информационных технологий. Интернет образование, а особенно получение 

высшего заочного дистанционного образования имеет ряд принципиальных и уже 

общепризнанных преимуществ.  

6.  Vladivostok, Far Easten Federal University, Russia 

www.dvfu.ru/education/distance Преимущества дистанционного обучения в 

Дальневосточном Федеральном Университете (ДВФУ) :  

- диплом ДВФУ; 

- обучение без отрыва от работы; 

- возможность обучения в ускоренные сроки; 

- удалённый доступ к электронным ресурсам библиотеки ДВФУ; 

- восстановление ранее отчисленных в течение пяти лет. 

7.  10 universităţi britanice; Australia, Estonia, Franţa, Irlanda, Polonia, SUA, Suedia 

www.distancelearningportal.com  

ID (Distance Learning) oferă studii superioare de calitate persoanelor aflate în orice colţ al lumii 

cu posibilitatea de a se afla cea mai mare parte a timpului în propria casă. Forma ÎD permite 

perfecţionarea studiilor Dv. fără a vă afecta serviciul pe care deja îl aveţi, fără a deranja familia 

Dv. sau planurile personale.  
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Guțul Aliona 

ESENȚA PSIHO-PEDAGOGICĂ A PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A 

ACTIVISMULUI SOCIAL LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

THE ESSENCE OF PSYCHO-PEDAGOGICAL DEVELOPMENT PROGRAM OF 

SOCIAL ACTIVISM TO PUPILS IN PRIMARY EDUCATION 

Rezumat 

Acest articol oferă o imagine de ansamblu asupra celor mai importanți factori care 

influențează învățarea activismului social al copiilor de vârstă școlară primară. Acești factori sunt 

foarte utili pentru a ajuta elevii să reușească în lumea socială - să învețe cum să coopereze, să facă 

prieteni și să negocieze conflicte, să dezvolte abilități puternice de a-și asuma perspective și să trateze 

alte persoane cu corectitudine și compasiune. 

Cuvinte-cheie: activism social, activități, aptitudini sociale, elevi din școala primară. 

Abstract 

This article provides an overview of the most important factors that influence the social 

activism learning of elementary school age children. These factors are very useful in helping students 

to succeed in the social world – to learn how to cooperate, make friends, and negotiate conflicts, to 

develop strong perspective-taking skills, and treat other people with fairness and compassion. 

Key-words: social activism, activities, social skills, primary school students 

Dezvoltarea activismului social la elevi este unul din cele mai importante obiective ale 

procesului educativ și a celui de instruire din ziua de azi. Scopul dezvoltării activismului social la 

elevi are de-a face cu formarea elevilor ca cetățeni și indivizi care sunt capabili să trăiască o viață 

de valoare și să contribuie la bunăstarea societății. 

 A. V. Petrovschii definește noțiunea de activism social ca atitudinea proactivă a unui 

individ care se exprimă prin integritatea lui ideologică, prin consecvență în apărarea opiniilor 

acestuia și prin unitatea cuvintelor și faptelor acestuia. 

În ultimii câțiva ani, în domeniul pedagogiei, noțiunea de activism social a trecut prin 

câteva schimbări. Astfel, N.V. Savin a definit activismul social drept activism social-politic care 

prezintă un amalgam complex de capacități morale și volitive în care se combină cu succes 

interesul față de lucrul în folosul comunității, atitudinea responsabilă în efectuarea unei sarcini, 

conștiinciozitatea și spiritul de inițiativă, exigența față de sine și de alții, consimțământul de a veni 

în ajutor la îndeplinirea sarcinilor comune și existența abilităților organizatorice.  

Însă I. F. Harlamov definește dezvoltarea activismului social al elevului drept un proces 

de influență asupra acestuia în rezultatul căruia el însușește practicile sociale necesare, formează o 

atitudine stabilă față de sistemul de valori al societății, își formează un sistem de atitudini față de 

anumite dimensiuni ale realității care se exprimă printr-un comportament și acțiuni 

corespunzătoare. Ultima definiție a noțiunii de activism social este o definiție mai amplă și mai 

potrivită cerințelor zilei de astăzi.  

Ce presupun aptitudinile sociale de bază a unui individ? Principiile de viață sau conștiința 

civică care se exprimă prin implicarea personală în toate ce se întâmplă în societate, stat și lume. 

Poziția sa sau principiile de viață a individului sunt obiectivele, orientările individului spre un 

anumit model de purtare care derivă din viziunile individului asupra lumii, din capacitățile sale 

morale și psihologice, și care reflectă atitudinea subiectivă a lui față de societate. Poziția de viață 

a individului are un caracter practic și se manifestă în comportamentul real al acestuia. Ea poate fi 

activă sau pasivă. O poziție activă presupune o atitudine grijulie față de realitate și dorința 

continuă de a o preschimba. Însă având o poziție pasivă, individul adoptă opinii, valori și modele 
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de comportament deja formate fără să le analizeze și merge pe ”calea minimei rezistențe” și pe 

drumurile vieții care au fost deja bătute. Această poziție este legată de refuzul de a lua inițiativa în 

propriile mâini sau a depune orișice efort menit să schimbe mediul din jurul individului.  

Însă nu orișicare activitate a individului derivă din poziția de viață a acestuia. Activismul 

social a individului presupune o atitudine critică față de realitate, și nu una conciliantă, ceea ce 

înseamnă că individul are o nevoie continuă de a medita de sine stătător asupra celor ce se 

întâmplă în stat și lume și, la fel, o dorință de a preschimba viața spre bine. Însă o poziție pasivă 

de viață nu ar însemna o inactivitate completă. O astfel de poziție poate adapta și un elev 

conștiincios care ia doar note maxime, dar și un director de școală care lucrează cu o atitudine 

pătimașă. O astfel de situație presupune existența fricii față de inovații, orientării spre o gândire 

stereotipizată și lipsă de inițiativă. Poziția pasivă poate fi însoțită de o atitudine binevoitoare față 

de inovații, însă doar atunci când acestea sunt agreate de autorități și în cazul în care nu este 

necesar să lupți, să riști sau să fii responsabil pentru aceste inovații. 

O poziție social activă are de a face cu activismul individului care se exprimă în 

principiile acestuia, în consecvență în apărarea propriilor opinii. Existența acesteia presupune o 

anumită austeritate, reținerea anumitor dorințe și supunerea lor, în mod conștient, unor scopuri 

mai importante. 

Fiecare dintre aceste indicatoare caracterizează atitudinea persoanei față de propria 

activitate, față de oamenii din jurul acesteia, față de anumite principii și idealuri ale societății. Ele 

se pot manifesta diferit de la elev la elev în funcție de caracteristicele vârstei, de experiență 

personală acumulată, de nivelul de independență și de nivelul de activism. Școala primară este cea 

mai potrivită etapă de învățământ pentru formarea unei poziții social active la elevi din motiv că 

odată ce elevii se încadrează într-o activitate intelectuală mai semnificativă, ei încep să se simtă 

mai maturi, depun efort ca să satisfacă așteptările celor din jur, se implică în activități specifice 

celor mai ”vârstnici”. Ei manifestă interes față de activitățile comunității, tind să efectueze sarcini 

cu caracter social. Fiind specifice elevilor din ciclul primar de învățământ, curiozitatea și aspirația 

de a se manifesta în fața adulților și colegilor contribuie la formarea activismului social la ei. 

Formarea activismului social se realizează doar odată cu încadrarea individului în 

activitate, în procesul căreia are loc însușirea experienței societății în cele mai diferite manifestări 

ale acesteia. O poziție social activă se manifestă de cele mai dese ori în activitatea socială a 

elevilor. Mecanismul formării activismului social are loc în următorul mod: înainte de toate este 

nevoie de cunoștințe și idei clare despre un fenomen sau altul. Spre exemplu, cultivând o poziție 

social activă la elevi referitor la subiectul activității profesionale, profesorul îi oferă cunoștințe noi 

elevilor despre această noțiune, despre rolul pe care aceasta o joacă în societate, despre valoarea 

ei. În scopul cultivării la elevi unei dorințe conștiincioase de a se implica în activitatea 

profesională este nevoie ca elevilor să li se formeze o atitudine față de activitatea profesională 

care, la urma ei, atrage dezvoltarea sentimentelor cu caracter social. Aceste sentimente îi atribuie 

procesului de dezvoltare o conotație personală și astfel influențează durabilitatea abilității în 

formare. Cunoștințele și sentimentele generează necesitatea de a le aplica în comportament și 

acțiuni. Elevul va tinde să participe la diferite activități de care vor beneficia oamenii din jur și va 

fi sursă de inspirație prin exemplul său. 

 O condiție necesară pentru formarea activismului social la elevii din ciclul primar de 

învățământ este dezvoltarea independenței sau stimularea unui spirit activ ce, de obicei, se 

definește printr-o stare în care subiectul îndeplinește o anumită activitate. Există o opinie referitor 

la acest subiect în care se zice că noțiunea de activism nu poate fi aplicată la noțiunea de activitate 

pentru că orice activitate în sine este reprezentarea unui subiect activ. Într-adevăr, dacă un elev se 

implică benevol într-o activitate obștească, activitatea în sine și activismul acestuia sunt un tot 

întreg. Iar dacă el este forțat să se implice, și nu din propria dorință, activitatea care rezultă din 

acest proces nu poate fi caracterizată drept dovada activismului acestui individ. 
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 Forța motrice în procesul formării activismului social este interesul care nu este altceva, 

decât o necesitate cu nuanțe (de emoții) pozitive, trecută dincolo de etapa motivării care îi atribuie 

activității omului un caracter captivant. Din punct de vedere al psihologiei, rolul stimulator al 

interesului constă în faptul că activitatea care se bazează pe acest interes și rezultatele acesteia 

trezesc o stare de bucurie, o stare de însuflețire, ceea ce îl inspiră pe individ să fie activ. Formarea 

interesului față de activități obștești este o sarcină complicată. De cele mai dese ori, pentru ca 

interesul să apară și să fie susținut un timp mai îndelungat, nu este îndeajuns să pui un obiectiv 

copilului și să-i explici avantajele acestuia. Mai eficient ar fi să i se formeze copilului un lanț de 

obiective, fiecare din acestea fiind de diferită talie. Obiectivele trebuie să fie aranjate într-un mod 

logic, astfel încât cele din apropriere să derive din cele din mijlocul lanțului, iar cele din mijlocul 

lanțului să fie susținute în continuare de obiectivele îndepărtate. 

 Formarea activismului social la elevii ciclului primar de învățământ se produce într-un 

mod efectiv doar într-o atmosferă de însuflețire și de organizare eficace al activității acestora în 

procesul de interacțiune cu alți oameni. Un condiție necesară în acest sens reprezintă și 

incluziunea individului în colectiv. Cu cât mai vast și mai bogată e comunicarea dintre elevi, cu 

atât mai multe ocazii sunt pentru dezvoltarea capacităților sociale. Într-un colectiv de copii, în 

timpul activităților efectuate în comun are loc schimbul de informație, coordonarea obiectivelor 

comune, controlul reciproc, se dezvoltă capacitatea de a înțelege stările de spirit și motivele care 

stau la spatele faptelor altor oameni și respectiv se dezvoltă și capacitatea de a reacționa la 

acestea. Din experiența relațiilor inter-colegiale se formează empatia și sensibilitatea socială care 

îl ajută pe elev să-și constituie corect din punct de vedere psihologic relațiile cu colegii săi. 

Interacționând cu semenii săi, elevul poate să-și dezvolte capacitățile organizatorice, să asume 

rolurile de lider și de subaltern.  

În procesul real de educare, este necesar să se țină cont de posibilitatea că nu toate 

componentele activismului social se vor dezvolta simultan, pentru ca să influențeze și mobilizeze 

componentele slab dezvoltate sau cele dezvoltate la diferiți indivizi din grupă. Profesorul trebuie 

să studieze trăsăturile caracterelor elevilor organizând lucrul în clasă în așa mod, încât toți elevii 

să ia parte pe măsură. Elevii din ciclul primar, de obicei, manifestă interes față de activitatea 

obștească, însă nu au experiența necesară, nu dispun de perseverența și insistența necesară. 

Primele eșecuri îi pot dezamăgi pe elevi, lor li se poate crea o atitudine negativă față de activitatea 

în cauză, ceea ce contribuie la crearea anumitor caracteristici precum pasivitatea, indiferență față 

de viața clasei, școlii, iar mai apoi și întregii societăți. De aceea este nevoie de suportul 

profesorului în dezvoltarea activității obștești a elevilor, în delegarea sarcinilor ținând cont de 

interesele elevilor, în procesul formării unei atitudini responsabile față de sarcina primită. 

 Poziția social activă a elevilor se dezvoltă cu succes într-un mediu cu un stil democratic 

de comunicare al profesorilor, atunci când profesorul este cointeresat în creșterea rolului elevilor 

în interacțiunea lor, când acesta implică pe fiecare individ în rezolvarea problemelor comune, 

când se creează cele mai favorabile condiții pentru autorealizarea individului.  

În ciclul primar, dacă profesorul consolidează eforturile dezvoltării caracterului 

independent al elevilor, le respectă opiniile și le ia în considerație, dacă reușește să creeze un 

colectiv de elevi a cărui caracteristici sunt nivelul înalt de organizare și activismul, atunci elevii 

își asumă o atitudine social activă care se va dezvolta în viitor. O pondere mare în procesul 

formării activismului social la elevii din ciclul primar de învățământ are autoorganizarea elevilor.  

Un element la fel de important în procesul formării activismului social la elevi este și 

efortul pedagogului de a le dezvolta elevilor capacitățile organizatorice. În acest scop se folosește 

sistemul de sarcini schimbătoare care oferă posibilitatea fiecărui elev să-și încerce puterile în 

afacerile organizaționale. Aceasta poate fi activitatea în grupuri cu caracter temporar unde fiecare 

elev are posibilitatea de a fi în rolul liderului grupei sau a organizatorului unei activități comune. 

Un element la fel de important în procesul de dezvoltare a competențelor organizatorice este și 
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instruirea elevilor în vigoarea formării abilității de a planifica, de a monitoriza, de a evalua 

propriul lucru și cel al colegilor săi. 

 Comunitatea socială modernă nu este limitată de reguli și obligațiuni care pot fi 

interpretate doar într-un singur mod, ci este condiționată de multe componente ce nu sunt 

accesibile unui copil. Acestea sunt: ideologia proclamată sau implicită de stat, normativele 

tradiționale, cerințele morale impuse de religie, realitățile relațiilor interetnice sau economice 

dintre oameni, valabilitatea criteriilor morale și juridice date de cursul real istoric. Cu siguranță, o 

sistemă atât de complicată de relații de dependență, obligațiuni și drepturi există în afara 

conștiinței unui elev din ciclul primar de învățământ.  

Din toată multitudinea de interacțiuni omenești în comunitatea socială de care elevul va 

urma să se deprindă, cele mai accesibile lui sunt regulile de interacțiune cu oamenii din jur. Pe 

lângă relațiile în familia și mediul cel mai apropiat al acestuia, elevul se deprinde cu normativele 

din școală, din ogradă, din stradă unde sunt și copii de vârsta lui, dar și cei de o vârstă mai mică 

sau mai mare. Dacă în familia lui, religia este un aspect ce face parte din educația acestuia el se 

deprinde cu normativele și valorile care formează o atitudine religioasă și îndeamnă spiritul să 

tindă spre perfecțiune.  

Copilul, fiind subiectul procesului de educație, reprezintă o identitate civică în formare 

treptată care însușește experiența societății, meditează asupra idelor, își formează propriile 

motivări și stimuli, care face alegeri din ce în ce mai conștiincios. Treptat are loc formarea 

capacităților personale, necesităților, intereselor și unei poziții social active care ajută la realizarea 

propriei analize critice al influențelor, atitudinilor și interacțiunilor. Apoi apare posibilitatea de a-

și pune scopuri dacă copilul este conștient că vrea să se autoperfecționeze, să se autoinstruiască, 

să contribuie la procesul de formare a propriei personalități. 

 Manifestării personale al copilului, care este subiectul procesului de educație, sunt 

caracteristice anumite aspecte ale vârstei. Copiii din ciclul primar de învățământ se deprind cu 

lumea din jur în baza activităților și emoțiilor lui. Afirmarea acestuia are loc treptat, pe măsură ce 

acesta se încadrează într-un mod conștient în relațiile sociale, se încadrează în activități creative, 

sociale, intelectuale sau emoționale.  

Activismul, fiind o calitate personală, presupune că elevul devine subiectul activităților 

sale și conduce propriul proces de dezvoltare în conformitate cu valorile universale ale omului și 

cerințele societății, și de aceea activismul, ca o calitate personală, exprimă starea elevului și 

atitudinea lui față de activități. Această stare se manifestă în dispoziția psihologică al activității 

acestuia: în concentrare, în atenție, în procesele cognitive, în interesul față de activitatea în cauză 

și în propria inițiativă. Activismul prevede o relație schimbătoare dinte subiectul și obiectul vizat 

care presupune existența următoarelor momente: abordarea selectivă a obiectelor, stabilirea 

obiectivelor și sarcinilor care trebuie să fie rezolvate după selectarea obiectului, preschimbarea 

obiectului în cursul activității direcționate să soluționeze problema. Dezvoltarea activismului la 

elevi are loc de-a lungul întregului proces de dezvoltare a individului – de la nivelul unde copilul 

reproduce și limitează activitățile celor din jur la nivelul unde copilul caută și execută propriile 

idei, și până ce ajunge la nivelul unde el este creatorul acestora. O schimbare semnificativă în 

activismul acestuia se reflectă și în activitățile lui, iar dezvoltarea personală se reflectă în starea 

activismului. 

 Dacă activitățile acestuia reprezintă o unitate de caracteristici obiective și subiective 

personale, atunci activismul lui ca cel a subiectului activității reprezintă nu activitatea propriu-

zisă, cât caracterul și nivelul acesteia care influențează procesul de stabilire a obiectivelor și 

procesul de conștientizare motivării metodelor adoptate în activitatea acestuia.  

Fiecare copil, independent de aspectele procesului lui de dezvoltare și de nivelul de 

pregătire, atingând o anumită vârstă se regăsește într-o poziție plăcută și acceptată de societate. 

Astfel el nimerește într-un sistem de condiții obiective care determină caracterul activității și vieții 
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lui în această etapă a vieții sale. Copilului este necesar să corespundă așteptărilor pentru că doar 

astfel el se poate simți la nivelul statutului său și să poată să primească plăcere de la acesta. 

 Activitățile didactice cu caracter social creează condițiile necesare pentru formarea 

poziției de viață a elevilor atunci când ei sunt încadrați în activități practice conversive. Acestea 

trebuie să nu fie în formă de joc, cât sarcini serioase cu caracter real care să inspire simțul de 

responsabilitate.  

Astfel, condițiile cele mai importante în procesul formării activismului social la elevi sunt 

activitățile comune pentru întregul colectiv ai clasei care este condiționată de un obiectiv comun, 

stilul democratic de conducere a colectivului, dezvoltarea relațiilor umane și colegiale dinte elevi, 

însușirea competențelor organizatorice de către elevii din ciclul primar de învățământ.  
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR ÎN FAŢA PROVOCĂRILOR SOCIETĂŢII ÎN 

TRANSFORMARE 

THE CHALLENGES OF HIGER EDUCATION IN TRANSFORMING SOCIETY 

Rezumat 

În prezentul articol punem în discuţie tema învăţământului universitar în perioada de trecere la 

o societate nouă, cea a cunoaşterii. Vom analiza caracteristicile societăţii cunoaşterii în viziunea mai 

multor cercetători, în final vom generaliza sugestii de implementare. 

Cuvinte – cheie: învăţământ universitar, capital uman, societatea cunoaşterii. 

Abstract 

In this article we discuss the topic of higer education during the tranition to a new society, 

theknovledge, we analyze the characteristics of the knowledge society in the view of many researchers, 

finally we generalize suggestions for implementation 

Key-words: higher education, human capital, knowledge society.  

Privită din perspectiva istorică, universitatea a evoluat de la o entitate instituţională 

distantă şi elitară până la un veritabil sediu al cercetării, inovării, deschis pentru restructurarea 

cunoaşterii în beneficiul societăţii [6, p. 14]. O instituţie de învăţământ nu poate fi separată de 

mediul social în care a fost întemeiată, de societatea în care funcţionează. Trăsăturile 

caracteristice dar şi problemele societăţii se proiectează în mediul învăţământului universitar, el 

este influențat în mare măsură de procesele din exterior şi răspunde nevoilor societăţii prin 

serviciile educaţionale prestate. Universitatea este o instituţie autonomă care produce şi 

transmite, în mod critic, cultura prin intermediul cercetării şi învăţământului. Pentru a răspunde 

necesităţilor lumii contemporane. Universitatea trebuie să fie independentă, din punct de vedere 
moral şi ştiinţific în raport cu orice putere politică şi economică (Magna Carta Universitatum 

1998). 
 Dimensiunea socială a conceptului de învăţământ universitar este relansată odată cu 

reformele Procesului de la Bologna unde a fost formulată sarcina generală a întregii comunităţi 

universitare. „Noi trebuie să lucrăm asupra dezvoltării şi întăririi dimensiunilor intelectuală, 

culturală, socială şi tehnică a continentului nostru. Acestea trebuie să fie în mare parte stabilite de 

universitățile respective, care continuă să joace rolul de pivot pentru dezvoltarea lor” [9, p. 13]. 
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Menite să menţină la nivel înalt dezvoltarea culturală, socială şi economică a societăţii 

universităţile de azi sunt pe prima linie a integrării europene, a dezvoltării cunoaşterii, prin toate 

mijloacele. Învăţământul superior este în continuă schimbare pentru a face faţă cerinţelor generate 

de societate ca urmare a progresului şi dezvoltării. Ţările se schimbă şi profilul studenţilor din 

universităţi, de asemenea, prin urmare, universităţile au o responsabilitate enormă faţă de 

absolvenţii care vin în sălile universitare, calitatea procesului de studii trebuie să ne dea siguranţa 

că ei primesc pregătirea de care au nevoie atunci când absolvesc.  

Problemele cu care se confruntă universităţile, fundamentarea soluţiilor şi perspectivele 

de ameliorare sunt teme de interes permanent ale savanţilor din domeniul ştiinţelor educaţiei, 

economiei, psihologiei etc., dar progresul generează permanente schimbări şi universităţile se 

confruntă cu provocări noi, cercetarea cărora continuă. 

 Rolul învăţământului universitar creşte cu atât mai mult acum, când societatea este în 

proces de transformare şi internaţionalizare [9, p. 11]. Universităţile sunt investite cu funcţii de 

mare responsabilitate în raport cu viitorul umanităţii, cu educaţia şi formarea continuă a 

generaţiilor viitoare, cu respectarea echilibrului în mediul natural. 

 Publicaţiile din ultima vreme denotă interesul sporit pentru tematica societăţii în 

transformare şi mediul universitar, pentru felul cum este caracterizată starea de lucruri actuală în 

societate cu referire la învăţământul superior, pentru alte aspecte ale vieţii pe care transformarea 

societăţii de asemenea le-a pus în mişcare, cum ar fi: armata şi societatea, cultura şi societatea, 

criminalitatea şi societatea în transformare, lista ar putea continua, pentru că societatea în continuă 

transformare aduce modificări radicale celor mai diverse domenii.  

Provocările vremii pentru învăţământul universitar sunt cele cu referire la conceptul de 

societate a cunoaşterii calea spre care pare imposibilă fără susţinerea instituţiilor sistemului de 

învăţământ superior. 

 Se face observat interesul cercetătorilor faţă de tema învăţământului universitar şi faţă de 

felul în care universităţile fac faţă provocărilor societății în transformare spre o societate de tip 

nou [4, p. 4]. Din perspectiva teoriei economice abordează problema tranziţiei spre societatea 

cunoaşterii Pelinescu E., Iordan M. [10, р. 14], aici sunt prezentate caracteristicile societăţii 

cunoaşterii în sinteza profesorului italian Schiliro D. care o descrie drept o societate unde se 

investeşte în crearea şi exploatarea cunoaşterii; în care tehnologiile informaţionale şi informaţia 

sunt în beneficiul tuturor; unde se dezvoltă industrii şi ocupaţii întemeiate pe cunoaştere; se pune 

accentul pe formele noi de organizare a învăţării; miza fiind învăţarea interactivă. Un capitol 

aparte constituie identificarea surselor financiare necesare modernizării, pentru care se vor investi 

şi bani publici în economia bazată pe cunoaştere; iar universităţilor şi sectorului de educaţie înaltă 

li se atribuie un rol extrem de important ca actori economici… şi ca agenţi de difuzare şi 

regenerare a cunoaşterii, ca generatori de capital uman şi conducători de inovaţie. În această 

descriere multiaspectuală învăţământul universitar este evidenţiat în mod expres. Universităţile în 

acest context sunt investite cu mari responsabilităţi faţă de procesul de pregătire a specialiștilor de 

înaltă calificare pentru noua societate – cea a cunoaşterii. Înţelegem că noţiunea de capital uman - 

componentă nouă esenţială a conceptului studiat - diferă de noţiunea mai des utilizată - forţa de 

muncă. Apelăm la o definiţie pentru a face diferenţa. Capitalul uman nu se limitează doar la 

educaţia formală ci cuprinde experienţa, învăţarea practică la locul de muncă, ca şi tehnicile 

netradiţionale de pregătire ce adaugă o dezvoltare a abilităţilor (Davidsson, Honig, 2003, citat de 

Pelinescu, Iordan) [10]. În afară de abilităţile profesionale tinerii absolvenţi vor veni pe piaţa 

muncii asumându-și marele angajament pentru progresul în parcursul său profesional, iar 

capacitatea, abilităţile şi pregătirea pentru a putea să asimileze noul i le vor da studiile universitare 

şi alte instituţii ale sistemului de educaţie formală. Obiectivul a şti să înveţi va însemna şi a şti să 

foloseşti potenţialul propriu de creştere profesională prin toate tehnicile pe parcursul vieţii. Opinia 

cercetătorilor este că nu se va putea altfel deoarece „transformarea către economia bazată pe 

cunoaştere va determina în mod necesar o schimbare în ponderea venitului naţional venită de la 
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industria bazată pe cunoaştere în ponderea forţei de muncă angajată în locuri de muncă bazate pe 

cunoaştere şi în ponderea firmelor ce utilizează noi tehnologii pentru a inova, dar este de 

asemenea crucială încadrarea instituţională” [10, p. 42]. Cunoaşterea devine primordială în raport 

cu capitalul, devine elementul principal în asigurarea bunăstării umane.  

Datorită tehnologiilor informaţionale şi de comunicare fluxul informaţional este codificat, 

stocat sau transferat cu viteză mare şi această viteză continuă să crească. Învăţământul universitar 

este implicat în acest proces cu programele de studii specializate.  

În perioada de tranziţie pe care o parcurgem şi în viitoarea societate a cunoaşterii spre 

care ne orientăm este importantă viteza. O parte consistentă din informația pe care o deţinem se 

înnoieşte cu viteză mare, iar altă parte a câmpului informaţional tot atât de repede îşi pierde din 

actualitate, din această perspectivă noua societate este caracterizată ca una în care producţia şi 

serviciile sunt „bazate pe activităţi intensive de cunoaştere ce contribuie la accelerarea ritmului 

avansului tehnologic şi ştiinţific, şi, în mod egal, la uzura morală a acestora” (Powell and 

Snellman, 2004 citat de Pelinescu E., Iordan M. ) [10]. 

Sub alt unghi de vedere examinează problema Cristea D., Matei D [3, 2012]., ei pun 

accentul în cercetările sale pe importanţa dezvoltării apoi şi a implementării conceptului de 
societate a cunoaşterii în raport cu economia cunoaşterii. Activităţile ce definesc domeniul 

învăţământului universitar sunt cu implicare directă atât în primul cât şi în cel de-al doilea 

concept, fapt ce ne-a determinat să reflectăm asupra acestei publicaţii. Pentru detalierea şi 

precizarea conceptului autorii fac o diferenţiere teoretică fină între două sintagme: economia 

cunoaşterii şi economia bazată pe cunoştinţe. Primul concep înglobează acțiunea de a produce 

cunoştinţe, cel de-al doilea – a se baza pe cunoaştere. Cunoaşterea percepută în primul rând ca un 

proces de autocunoaştere şi în dependenţă de rezultat dezvoltarea abilităţilor personale şi 

profesionale Lifelong Learning – pe parcursul întregii vieţi. Dată fiind importanţa şi complexitatea 

temei învăţământului universitar în contextul transformării societăţii actuale în societate a 

cunoaşterii este susţinută idea abordării ei interdisciplinare, implicând opinii din domeniile de 

interes major, cum ar fi domeniul economic, al tehnologiilor informaţionale şi ale comunicaţiilor, 

domeniile sociologic, psihologic, al cercetării şi inovării, al ştiinţelor educaţiei. Când se pune 

problema edificării unui spaţiu comun de tip nou cum este societatea cunoaşterii conjugarea 

eforturilor tuturor structurilor abilitate este firească.   

Economia cunoaşterii este văzută de către cercetătorii citaţi drept un prim element al 

societăţii cunoaşterii, nucleul ei, iar absolvenţii universităţilor vor trebui să suplinească locurile de 

muncă din eşalonul suprem al structurilor economice (manageri, antreprenori, funcţionari, 

specialişti de înaltă calificare) pentru a forma partea activă a acestui nucleu. Sunt determinate 

patru direcţii ale activităţii umane la nivel global [3, p. 146]. orientate spre societatea cunoaşterii, 

primele două: educaţia şi ştiinţa sunt domeniile în care învăţământul universitar are un cuvânt de 

spus, şi anume lor li se atribuie rolul esenţial în economia bazată pe cunoaştere, celelalte – 

diversitatea şi siguranţa – sunt catalogate ca având impact indirect asupra noului model 

economic. Direcţiile pe care umanitatea îşi îndreaptă efortul pentru un spaţiu economic competitiv 

au câmp comun cu universitatea şi învăţământul universitar definit de relaţia atribuită educaţiei şi 

ştiinţei prin care: descoperirile ştiinţifice fac obiectul de studii în instituţiile de învăţământ, iar 

discipolii dotaţi susţin dezvoltarea ştiinţei în societatea cunoaşterii. Acest raport de reciprocitate 

între ştiinţă şi educaţie numit şi reflexiv a dat conceptului examinat denumirile: societate a 

învăţării şi societate a ştiinţei, astfel încât educaţia, formarea, învăţarea, cercetarea la nivel 

personal dar şi instituţional sunt activităţile prin care este susţinut demersul omului civilizat 

pentru societatea cunoaşterii. Învăţământul universitar oferă forme variate de studii, inclusiv cu 

frecvenţă redusă, la distanţă, conform programelor individuale ş.a., dar pentru scopul propus sunt 

necesare mult mai multe şi variate forme/oportunităţi pentru fiecare de a învăţa şi a produce 

cunoştinţe indiferent de locul aflării, vârsta şi pregătirea iniţială. Pronosticul ştiinţific cu privire la 

viitorul optimist al societăţii cunoaşterii exclude analfabetismul ca fenomen degradant, oferă 
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oportunităţi nelimitate de învăţare pentru fiecare fiinţă umană, vede accesul la cunoaştere mult 

mai larg decât cadrul instituţional actual. Transformările ce se impun necesită creşterea finanţării 

domeniilor vizate şi realizarea obiectivelor educaţionale ale societăţii învăţării sintetizate de 

autori într-un tabel succint structurat în compartimentele: integrare, creare, evaluare, acces, 

exprimare, organizare.  

Sugestiile de implementare pentru perioada de tranziţie ar fi: cultivarea unei viziuni noi 

asupra învăţării, creşterea finanţării domeniilor de formare, realizarea obiectivelor educaţionale 

ale societăţii învăţării, acestea sunt urmate de o serie de noi întrebări pentru cercetările viitoare. 

Analiza conceptului de societate a cunoaşterii, importanţa acestuia rămâne la ordinea zilei, alte 

domenii de investigat sunt: societatea cunoaşterii în raport cu economia cunoaşterii; noile forme 

de cunoaştere în societatea cunoaşterii; dezvoltarea creativităţii şi a cunoaşterii, strategii şi 

soluţii; avantaje şi posibile pericole ale noii societăţi. 

 Specialişti în diverse domenii susţin efortul de a clarifica întrebările: Care sunt 

schimbările societăţii în transformare? Ce schimbăm? Cum schimbăm? Spre ce mergem? Ce 

probleme antrenează acest proces? Soluţiile ce se impun. 

 Conceptul de societate a cunoaşterii lansat de P. Drucker în 1968 a fost relansat odată cu 

reformele impunătoare ale domeniilor educaţiei, învăţării şi cercetării impulsionate de procesul de 

la Bologna, demersul pentru realizarea practică a obiectivelor principale formulate ridică în faţa 

universităţilor sarcina de a călăuzi transformarea şi a oferi soluţiile ce vor putea conduce spre 

reuşită. 

Încercarea de a cuprinde într-o definiţie trăsăturile esenţiale ale conceptului de societate a 

cunoaşterii despre care s-a vorbit mai sus s-a dovedit a fi o sarcină greu de realizat, deoarece 

fiecare descriere părea a fi incompletă, din acest motiv am recurs la analiza câtorva definiţii ale 

aceluiaşi concept în viziunea cercetătorilor consacraţi.   

Suita de definiţii ale societăţii cunoaşterii publicate de Pelinescu E., Iordan M. [10, p. 54] 

ne oferă o viziune de ansamblu asupra conceptului, dezvăluie esenţa şi importanţa lui. Am 

considerat oportună analiza şi evidenţierea elementelor centrale în jurul cărora sunt formulate 

următoarele definiţii. 

- Societatea cunoașterii „este aceea în care abilitatea de a obţine de noi competenţe este 

esenţială pentru succesul individual, având în vedere viteza cu care cunoştinţele devin obsolete 

(Lundvall, 2006). 

- Economiile ce sunt bazate direct pe producţia, distribuţia şi utilizarea cunoştinţelor şi a 

informaţiilor (OECD, 1996). 

 - Societatea cunoaşterii este ceea ce se obţine când firmele pun împreună puterea 

calculatoarelor cu minţi bine educate pentru a crea bunăstare (Brinkley, 2006).  

- Societatea cunoașterii este un concept larg ce se fundamentează pe creşterea angajamentului de 

cercetare - dezvoltare (Kok Report, 2004). 

- Societatea cunoașterii este una în care generarea şi exploatarea cunoştinţelor pare că 

are o parte predominantă în creşterea bunăstării (DTI, 1988). 

 - Societatea cunoașterii modernă reflectă o largă tranziţie de la economia bazată pe 

pământ, muncă şi capital pe una în care principalele componente ale producţiei sunt informaţiile şi 

cunoaşterea (Schleicher, 2006). 

 Analiza elementelor-cheie din definiţiile citate pot servi drept repere de orientare a 

activităţilor de formare în epoca de transformare a societăţii şi a capitalului uman spre societatea 

modernă a cunoaşterii. 

 Cu toate că există variate definiţii şi descrieri detaliate ale fenomenelor şi problemelor 

antrenate în procesul de schimbare, cunoaştem şi opinii argumentate despre faptul că noul concept 

al societăţii cunoaşterii este „neexplicat suficient” [11, p. 6]. Tehnologiile informaţionale şi 

cunoaşterea vor domina râvnita societate a cunoaşterii, dar ştim noi oare suficient despre natura 

informaţiei? Ce sunt datele? Când datele devin informaţii? Cum definim cunoaşterea? În 
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publicaţiile autoarei explicaţiile fac ca noţiunile cunoscute să se prezinte într-o lumină nouă. 

Observăm acest lucru printr-o simplă comparaţie a descrierii fenomenului cunoaşterii. 

 Cunoaşterea – proces cognitiv, acţiunea de cunoaştere şi rezultatul ei, cum este explicat 

în dicţionar, (1 p. 230) formă superioară activă şi complexă de reflectare în gândire a realităţii 

obiective de către subiect, văzută tradiţional în context pedagogic şi psihologic migrează spre 

domeniul economiei cu rol de componentă definitorie a procesului economic, „devine un 

principiu organizaţional de bază al existenţei noastre” [11, p. 10 ]. Din această perspectivă ceea ce 

înţelegem acum prin cunoaştere este informaţie efectivă în acţiune, orientată spre rezultate [11, p. 

9]. În alt caz cunoaşterea definită ca credinţă şi implicare este evidenţiat şi pus în valoare rolul 

psihologiei individului şi a culturii lui în raport cu cunoaşterea, reorientând cercetarea spre 

aspecte moral-etice ale viitoarei societăţi dominate de apariţia informaţiilor noi codificate astfel 

încât acest proces de creştere exponenţială a volumului de informaţie este caracterizat nu doar ca 

o schimbare majoră şi rapidă, ci ca o „multiplicare a tehnologiilor”[5].  

În rezultatul cercetării am stabilit că transformările sociale produse sunt cauzate de 

revoluţia industrială, tehnologică, revoluţia productivităţii şi cea managerială [11, p. 17]. Drept 

rezultat societatea se află într-un proces de transformare fără precedent la nivel mondial. Efortul 

comun şi speranţele omenirii sunt legate de societatea cunoaşterii, caracteristicile conceptului le-

am analizat prin parcursul unor definiţii relevante în care am evidenţiat elementele centrale cu 

sens de acţiune la nivel personal şi instituţional: 

- abilitatea de a obţine noi competenţe 

- producţia, distribuţia cunoştinţelor 

- utilizarea informaţiilor  
- puterea calculatoarelor cu minţi bine educate  

- angajamentul de cercetare - dezvoltare 

- generarea şi exploatarea cunoştinţelor 

- informaţiile şi cunoaşterea 

 Ceea ce îngrijorează este viteza schimbărilor tehnologice şi presiunea asupra factorului 

uman, numit altă dată forţă de muncă în societatea cunoaşterii evoluează conceptual spre capital 

uman. În această ordine de idei învăţământul universitar este investit cu mari responsabilităţi. 

Pentru călăuză în activitate generalizăm soluţiile din sursele cercetate. 

 Elaborarea de noi programe de studii pentru învăţământul universitar, mult mai multe şi 

variate forme de a învăţa, oportunităţi pentru fiecare de a învăţa pe tot parcursul vieţii şi a produce 

cunoştinţe, oferta educaţională universitară să fie orientată pe dezvoltarea competenţelor 

studentului în vederea inserţiei pe piaţa muncii după absolvire; colaborare activă cu mediul 

economic şi de afaceri; Orientarea strategiilor de învăţare pe filiera amplificării puterii 

calculatoarelor cu minţi bine educate. 
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Abstract 

In the present century the development of science and technology has reached such a 

considerable level that many of the ordinary people are, indeed, perplexed and confused in their choice 

concerning a certain item. It goes without saying that our up-to-date markets offer us a great variety of 

goods, products, services, etc. Much of the information we receive and act upon comes to us from 

television, radio, print materials, the Internet, and other sources we refer to as mass media, rather than 

through direct experience. Such information, whether it concerns people and places or pressing social 

issues, is literally mediated by the experiences and perceptions of those who interpret it, assemble it, 

and disseminate it. Making effective use of media and communication technologies has become a 

necessity in the pursuit of social goals. To do so, the translators or interpreters should be able to 

analyze and critique the functioning and effects of media and communication technologies in relation 

to social issues, with a focus on the tension between centralized, profit-oriented patterns of ownership 

and new opportunities for meaningful access and democratic control. Pragmatic aspects in terminology 

translation from English into Romanian is an investigation of different aspects of writing, such as 

reporting speech, house-style and jargon, which are specific to the language of journalistic reports 

which arise great interest of the readers and translators in everyday life. 

Key-words: terminology, dictionary, specialized term, lexicography, specialized translation, 

communication, science, society. 

Rezumat          

În secolul nostru, dezvoltarea științei și tehnologiei a atins un nivel atât de considerabil, încât 

mulți dintre oamenii obișnuiți sunt, într-adevăr, încurcați și confuzi în alegerea lor cu privire la un 

anumit produs. Este de la sine înțeles că piețele noastre actuale ne oferă o mare varietate de bunuri, 

produse, servicii etc. Multe dintre informațiile pe care le primim și le vehiculăm vin de la televiziune, 

radio, materiale tipărite, Internet și alte surse, pe care șe definim ca mass-media, decât prin experiență 

directă. O astfel de informație, indiferent dacă se referă la oameni și locuri, sau la probleme sociale, 

este literalmente mediată de experiențele și percepțiile celor care o interpretează, o asamblează și o 

diseminează. Utilizarea eficientă a tehnologiilor media și de comunicare a devenit o necesitate în 

atingerea obiectivelor sociale. Pentru a face acest lucru, traducătorii sau interpreții ar trebui să poată 

analiza și critica funcționarea și efectele tehnologiilor media și de comunicare în relație cu problemele 

sociale, cu accent pe tensiunea dintre modelele centralizate, orientate spre profit, precum și pe noile 

oportunități pentru acces și control democratic semnificativ. Aspectele pragmatice în terminologia 

traducerii din limba engleză în limba română prezintă o investigație a diferitelor ,pdalități ale 

limbajului scris, cum ar fi raportarea vorbirii, stilul și jargonul, care sunt specifice rapoartelor 

jurnalistice ce prezintă un mare interes pentru cititori și traducători în viața de zi cu zi. 

Cuvinte-cheie: terminologie, dicționar, termen specializat, lexicografie, traducere 

specializată, comunicare, știință, societate. 
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The translation itself  begins with the determination of the work's genre, as the translator 

has to choose the vocabulary, has to reproduce different meanings of the words and for example 

when dealing with a literary translation, the rules are to know the language, the culture and the 

history of people, as well as their habits, described in the original work. So, one of the greatest 

accomplishments of a good translation is an excellent knowledge of the two languages and 

cultures. It's not easy to give a complete definition of translation. It can refer to the general subject 

field, the products the text that have been translated or the process, the act of producing the 

translation, otherwise known as translating. The process of translation between two different 

languages involves the translator changing an original text (ST) in the original verbal language 

(SL) in a different verbal language (TL) [2, p. 9]. In a more general way, translation is considered 

the process of transformation of the message expressed in one language, in the same message, but 

formulated in another language, provided that there are preserved all (or approximately all) 

qualities of the original message. According to nowadays researches each language has its own 

individual way of reflecting the surrounding reality, in a way it organizes the data of experience. 

Languages split differently the exterior reality and the characterization of it and as a result two 

pictures of the objective world, presented by any two languages, are not identical. Nida states, 

“Translation means communication because it has three essential elements to form a process of 

communication. The three essential elements are source, message, and receptor, and these 

elements must be found in all communication activities” [11, p. 21]. In brief that, translation is a 

means in communication, that has source, message, and receptor which must be found in all 

communication activities. Translation is one of the oldest concerns in the history and theory of 

language. From the beginning, the activity of translation had an oral aspect, the so-called 

'interpretation' [3, p. 51]. Then translation extended to written texts. As a matter of fact, in the past 

the problem of translation was not a topic of discussions, as it was considered that language, 

especially its lexicon, is a simple inventory of words that has proper correspondents in other 

languages. Regarding the possibility of translation, there are two opinions that have always 

contrasted and that are still present nowadays. 

- The development of the activity of translation in Renaissance period, together with its interest 

in antiquity, renders evident the practical difficulties of translation [5, p. 11].  

- The tendency of preserving the local color and the necessity of transposing the reader in 

another country and in another era, bring the translator face to face with new problems that are 

difficult to solve out. From a theoretical point of view, these hardships generated the idea that 

a complete translation shall never be possible [6, p. 39]. 

 Translation is often associated with the transliteration of literary works from one 

language to another. The question that has become sacramental is: what is translation, a science or 

an art. Regarding the artistic texts it can be said that translation is an art based on science, and the 

interpretations made by linguists have often been the basis of the translators' actual experiences. 

In a more general way, translation is considered as the process of transformation of a message 

expressed in one language, to the same message, but formulated in another language. Eugene 

Nida's theory of translation developed from his own practical work from the 1940s onwards when 

he was translating and organizing the translation of the Bible. His theory took concrete form in 

two major works in the 1960s: Toward a Science of Translating and the co-authored The Theory 
and Practice of Translation [11, p. 52]. According to Nida, meaning is broken down into 

linguistic meaning, referential meaning, and emotive meaning. Nida sees that it provides the 

translator with a technique for decoding the ST and a procedure for encoding the TT. Thus, the 

surface structure of the ST is analyzed into the basic elements of the deep structure; these are 

transferred in the translation process and then restructured semantically and stylistically into the 

surface structure of the TT [11, p. 73]. 

 Many aspects of translation transcend cultural boundaries and are, in some sense, 

universal. Simplifying, somewhat, translation can be depicted as a domain of socioculturally 
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determined linguistic behavior with both culture-specific and universal components. In contrast 

with such types of translation, as medicine, science or technology, legal translation involves more 

culture-specific components than the universal one. It is mostly due to the system-bound nature of 

legal terminology because legal concepts are usually the product of a national legal system. Legal 

systems have their own history, organizing principles, patterns of reasoning and have been 

designed to answer the needs of a particular nation. This inevitably leads to the incongruity of 

legal concepts between national systems [1, p. 232]. The lexicon of specialized texts is their most 

obvious distinguishing characteristic, which results from the frequency issue much more related to 

syntax. A large number of specialized lexical items is used exclusively in specialized fields for the 

sake of precision. In specialized texts translations “the fact, that in a given context only one 

meaning is allowed is referred to as mono referential and the perfect word-meaning link 

guarantees conciseness, semantic uniqueness and highly specific occurrences of lexical items, 

thus reducing ambiguity to the minimum” [11, p. 28]. Besides being mono referential, the 

translation which carries the information, also has only a denotative function and lack of any kind 

of emotional and connotative meaning. It immediately points to “one concept - a trait that takes 

the name of referential precision--and is transparent: the surface form, be it a word or an affix, 

immediately identifies a concept, which frees the specialized language from ambiguity and 

polysemy” [11, p. 131]. Conciseness, which is another central issue of specialized texts, is assured 

by linguistic devices such as zero derivation, the merging of two lexemes in one term, 

juxtaposition, specialization of words drawn from general language, the use of acronyms and 

abbreviations. Exactitude, simplicity and clarity, as well as, the objectivity, abstractness, 

generalization, density of information, brevity, emotional neutrality, unambiguousness, 

impersonality and logical consistency are essential criteria, in specialized texts translations. For 

instance, the high level of conservatism (i.e., the permanence of classical linguistic traits) still 

existing especially in legal writing and business language is, nowadays, rejected by some 

specialists calling for a clearer interpretative comprehension; on the other hand, the survival of 

archaic forms is preferred by others as a tool that allows specialists to retain the power over the 

ordinary citizens. Cases of ambiguity, imprecision and semantic instability have also been 

detected, especially in moral disciplines and at times also in legal language, where the violation of 

the conciseness principle is found and it is the most outstanding instance; redundancy and 

constant repetitions make legal language verbose and complex. The lexical level is the most 

widely studied in the field of the specialized texts translations. The translation of specialized text 

in a foreign language is regarded by some linguists as being a very difficult issue, which requires 

a special competence in mastering both the source language and the target language as well as the 

specialized topic [1, p. 208]. Textual features that distinguish specialized texts translations, many 

of which also belong to general language, are used less extensively. The most striking exception is 

anaphoric reference. Anaphora, one of the most common devices to establish textual cohesion, it 

is usually replaced by lexical repetition, a preference that stems from the need to avoid any 

ambiguity, particularly in legal writing, where the excess of repetitions is at times unjustified and 

too redundant [3, p. 61]. Also the juxtaposition of conjunctions plus their longer and more 

pragmatically transparent paraphrase is a textual feature of any specialized text that violates the 

often called criterion of conciseness in favor of total transparency. For example, the original 

sentence is: Deliveries of the Products will be Ex Works (EXW, Incoterms 2010). The translation 

into Romanian: Livrările Produselor vor fi cu plecare din fabrică (EXW, Incoterms 2010).This is 

an example of the specialized translation where there are some difficulties with translating the Ex 
Works. First we look up this term in the dictionaries to find out what definition of this new term 

is, and found out that “it is a trade term requiring the seller to deliver goods at his or her own 

place of business, all other transportation costs and risks being assumed by the buyer.” After 

understanding the term we try to find out an equivalent in the Romanian language, first we look 

for a total equivalent but we did not find one. Then we try to find at least a partial equivalent, but 
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we did not succeed either. The only thing that left was to use neutral words that would have the 

same meaning, so we decided to use “plecare din fabrică.”, that better explains the meaning of 

the original variant of the terms. The concept of specialized text bears several features, among 

them, according to: a) logical order of statements with clear indication of their interrelations and 

interdependence; b) the use of specific terms to each given branch of science; c) the frequent use 

of specific pattern-sentence, the impersonality of this type of writing being mostly revealed in the 

use of passive voice constructions with which scientific experiments are generally described; d) 

the use of its own terminology, besides the specific syntax. In general terms, textual features in 

specialized texts translations directly depend on the text genre, which establishes word order and 

Theme-Rheme patterns; the argumentative models; the distribution of information within the text; 

the textual organization of oral interactions. In other words, each textual genre follows a clearly 

codified, widely accepted pattern depending on the standard of methodological framework of the 

discipline in question and on the purposes of the text. There are several translating theories 

regarding the translation of specialized texts. For example, there is a 3-tier structure organized in 

syntactic, semantic and pragmatic strategies [6, p. 94]. Each category is sub-devised into an 

impressive number of universals, which also account for much earlier classifications by 

researchers claim the existence of the so-called ‘translation universals’, defined as certain 

translation techniques which may be inherent in the process of translation rather than due to 

structural differences between the languages in contact. The general theory of translation is 

concerned with the fundamental aspects of translation inherent in the nature of bilingual 

communication and therefore common to all translation events, irrespective of what languages are 

involved or what kind of texts and under what circumstances they were translated. Basically, 

replacement of source text by translating text of the same communicative value is possible 

because both texts are produced in human speech governed by the same rules and implying the 

same relationships between language, reality and human mind. All languages are means of 

communication, each language is used to externalise and shape human thinking, all language units 

are meaningful entities related to non-linguistic realities [3, p. 78]. So, the general theory of 

translation deals with translation universals and it is the basis for all other theoretical studies in 

this area. The linguistic theory of translation is concerned with translation as a form of speech 

communication establishing contacts between communicants who speak different languages. The 

basis of this theory is linguistics in the broadest sense of the word, that is, macrolingiustics with 

all its new branches, such as psycholinguistics, text linguistics, communicative linguistics, 

sociolinguistics, and others, studying the language structure and its functioning in speech in the 

relationship to mind, culture and society. Semantic identification of the translation with source 

text has a great importance. It is presumed that the translation has the same meaning as the 

original text. No exchange of information is possible if there is discrepancy between the 

transmitted and the received message. The presumption of semantic identity between source text 

and translating text is based on the various degrees of equivalence of their meaning [6, p. 37]. The 

translator usually tries to find in the translating text the closest possible equivalent to the source 

text. The practice of translation is a set of actions performed by the translator while rendering the 

source text into another language. These actions are largely intuitive and the best results are 

achieved by translators who are best suited for the job, who have a special aptitude, a talent for it 

or are well-trained [4, p. 58].  

 The structure of the translation should follow that of the original text: there should be no 

change in the sequence of narration or in the arrangement of the segments of the text. The aim is 

to achieve maximum parallelism of structure which would make it possible to relate each segment 

of the translation to the respective part of the original. It is presumed that any breach of 

parallelism is not arbitrary but dictated by the need for precision in conveying the meaning of the 

original. The translator is allowed to resort to a description or interpretation, only in case if “direct 

translation” is impossible. The description of the translating process is one of the major tasks of 
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the translation theory here we deal with the dynamic aspects of translations trying to understand 

how the translator performs the transfer operation from the source text to the translating text [7, p. 

68].  

In describing the process of translating the business terminology, we can explain the 

obtained variants as the results of the translator applying one or all of these models of actions. 

Coming across a specific problem in the source text the translator should classify it as situational, 

structural or semantic and try to solve it by resorting to the appropriate procedure. For example, 

original sentence is: Nothing in the foregoing shall affect liability for damages resulting from 

injury to life, body or health, or liability pursuant to the relevant product liability 
legislation.Translation into Romanian: Nimic din cele menţionate mai sus nu va influenţa 

răspunderea pentru daunele care au rezultat din prejudiciu la viaţă, corp şi sănătate, sau 
răspunderea în conformitate cu legislaţia cu privire la răspunderea pentru calitatea produsului. 

In this example, there are a lot of terms that belong to specialized field and therefore making this 

text translation a specialized one. The term we are interested in is liability which has different 

meaning: Finance: A claim against the assets, or legal obligations of a person or organization, 

arising out of past or current transactions or actions. Liabilities require mandatory transfer of 

assets, or provision of services, at specified dates or in determinable future. Accounting: Accounts 

and wages payable, accrued rent and taxes, trade debt, and short and long-term loans. Owners' 

equity is also termed a liability because it is an obligation of the company to its owners. Liabilities 

are entered on the right-hand of the page in a double-entry bookkeeping system. Law: 

Responsibility for the consequences of one's acts or omissions, enforceable by civil remedy 

(damages) or criminal punishment. Because our text is a specialized one we used the meaning 

from Law field and translated it as răspunderea. So, we can say that according to the sense of the 

original text we have chosen the best suitable variant for the translation. As a discipline, 

terminology is related to translation alongside which it is often taught in universities and 

translation schools. Large translation departments and translation bureaus often have a 

terminology section, or require translators to do terminology research. Terminology is also 

defined by context, the study of terms primarily concerned with organizing them by the context in 

which they are used. These contexts may include: Military terminology, Political terminology, 

Medical terminology, Technical, Law and Business terminology. As an intersectional and 

multidisciplinary science, terminology is located at the crossroads of a large number of 

subdisciplines of linguistics (semantics or differential lexicology among others), but it is not their 

preserve. «The essential aim of the terminological lexicon is not the language itself» [7, p. 47]. In 

fact, terminology is closely linked to an activity carried out within the field of knowledge and 

thus, it is inseparable from its social context and its obvious applications. Terminology can only 

be understood in relation to special languages and communication and addresses a variety of 

purposes, all of which are related to communication and information. There is consequently, a 

wide range of approaches to the theory and practice of terminology. To do their job translators 

depend on bilingual or multilingual vocabularies of the terms occurring in the text. This does not 

mean, however, that translators do not prepare terminology themselves. On occasion they have to 

act as terminologists to find equivalents for those terms that are not listed in the available 

vocabularies not in specialized data banks. Besides, the time constraints within which translators 

often have to work may not allow them to hand the task over to a terminologist. Masterpieces in 

translation are created by the past masters of the art, true artists in their profession. Their best 

translation is an art, a creation of a talented high-skilled professional. As any phenomenon, 

translation can be the object of scientific study aimed at understanding its nature, its components 

and their interaction as well as various factors influencing it or linked with it in a meaningful way. 

The theory of translation provides the translator with the appropriate tools of analysis and 

synthesis, makes him aware of what he looks for in the original text, what type of information he 
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must convey in the translating text and how he should act to achieve his goal. In the final analysis, 

however, his trade remains an art.  
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MIGRATION AND EDUCATION TEXTBOOKS AS SPACES FOR COEXISTENCE AND 

STABILITY 

MIGRAŢIA ŞI EDUCAŢIA: MANUALELE CA SPAŢIU PENTRU COEXISTENŢĂ ŞI 

STABILITATE 

Abstract 

The article is presenting some of the results and scientific findings after author`s participation 

in the international scientific one-month fellowship programme at the Georg Eckert Institute for 

International Textbook Research, Braunschweig, Germany, August, 2016. 

Key-words: migration for education, multidisciplinary researches, textbooks, educational 

media, history and cultural studies.  

Rezumat 

Articolul prezintă câteva dintre rezultatele și concluziile științifice după participarea autorului 

la programul de bursă internațională științifică de o lună de la Institutul Georg Eckert pentru Cercetare 

Internațională de Carte, Braunschweig, Germania, august 2016. 

Cuvinte-cheie: migrație pentru educație, cercetări multidisciplinare, manuale, medii 

educaționale, istorie și studii culturale. 

The situation of refugees in Europe is complicated, especially since there are political 

and social changes that do not help solve the problem. It is difficult to find solutions when there is 

not a definite political will, and based on Human Rights and the care for people suffering from 

wars and persecutions. We are at a delicate moment in the European Union as there are different 

views, but all together in one binding agreements.   

From the political point of view the situation is untenable for refugees, for families and 

children. There is also an abandonment of the educational situation in these months because you 

can not deal with education when there are no spaces for coexistence and stability.   

There is important:  

a) to find out the reasons why there has been this wave of refugees in the European Union. This 

can help to understand the situation being experienced by many people who have had to abandon 

their land and homes in search of a better future;  

b) To know the different policies proposed in recent months on care for refugees. It is an 
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important step to learn how to think different European states;  

c) To illustrate with personal histories and documentation that in recent months has been 

published on the situation of refugees, mostly those aspects that are important in the process of the 

journey and the welcome in different countries;  

d) To collect experiences and most significant examples of the host people and refugee families 

that different groups and groups of people have developed in recent months.  

Today`s world changes are characterized by new very complex levels of contradictions. 

These changes generate tensions for which education is expected to prepare individuals and 

communities by giving them the capability to adapt and to respond. We have to develop a 

humanistic vision of education and development, based on respect for life and human dignity, 

equal rights, social justice, cultural diversity, international solidarity, and shared responsibility for 

a sustainable future, because this is the basis of our common humanity.   

For a sustainable development, as a central concept in migrants` integration in a new 

society, we need to research the challenges and the tensions, new knowledge horizons, and to 

explore alternative approaches. For this we need to reaffirm the humanistic approach of education 

through ensuring more inclusive education, the transformation of education landscape, and to 

strength the role of educators in the knowledge society. When speaking about education policy-

making process in a today`s complex world we need to research the growing gap between 

education and employment, to recognize and to validate learning in a mobile world, to rethink the 

citizenship education in a diverse and interconnected world and to see the connection between 

global governance of education and national policy-making.  

There is a strong need to research the theoretical basis’s of migration as a contemporary 

global process from many different perspectives as are: political, social, economical, 

psychological, pedagogical etc. The research should be focused also in migration as internal 

process of the countries that lose its population (native country) and the countries that receive 

migrant population (host country).   

Recent studies examining the integration of new comers in host societies point the 

difficulties in cultural integration due to misunderstandings generated in areas related to mental 

and physical health. These points include and are related also to the problems connected to 

children, because they meet emotional difficulties in adjusting emotionally themselves. The 

difficulties can be explained because of the traumas of transition, difficulties in ethnic identity and 

communication problems.  

Most of the people have fears from migrants and it is just a few who can identify with 

statements on the realistic and symbolic benefits of migration. The sense of threat seems to be 

interrelated with an essentialist national identity, which on the other hand has a negative 

relationship with (the ethnic, religious and linguistic) diversity of the respondents’ families. 

People who see more benefits in migration tend to have more 

favorable attitudes to multicultural education and vice versa. These 

findings also support the conclusions of a number of researchers 

before, namely that the inevitable transformation of societies should 

start with „multiculturalizing” people’ attitudes, political, social and 

educational spheres.   

Children are the most vulnerable people who need the help 

of others.  

Many students from ethnic, racial, linguistic, and religious 

minority groups have weak identifications with their nation-states 

because they feel structurally excluded and marginalized within their 

schools and nations.  

How can we help students from marginalized ethnic, 

cultural, racial, linguistic, and religious groups attain a sense of inclusion within their schools and 
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nation-states, political efficacy, and clarified national identities? For that we need to make an 

analysis of global migration, diversity, and citizenship education. In this context, recent studies 

dealing with the cognitive skills of children found that when the achievements nonverbal 

cognitive tasks are low, it can be improved through intensive intervention. 

The gap in the development of literacy among migrants (including children) is also 

related to interpersonal gaps in literacy experiences (quantity and quality of exposure to spoken 

language and written) and the substance and quality of the expectations and attitudes of parents 

for the purchase of oral and written language; gaps experiences and attitudes leading to 

considerable variance of ability to integrate children in the school system and their ability to 

acquire the written language.  

During my one-month stay at the GEI I analyzed educational materials, I used the 

unique and extensive collection of GEI`s international textbooks library, I studied education 

textbooks development in the field of migration and I 

found some possibilities for identification of new 

directions for the production of textbooks based on 

comparative international textbook research. I would 

consider the research done at the GEI as being both 

theoretical and practical.   

The Georg Eckert Institute conducts application-oriented, multidisciplinary research 

into textbooks and educational media, informed primarily by history and cultural studies. It also 

provides advisory services to national and international education policymakers, practitioners and 

organizations, and acts as a coordinator and mediator in international issues and projects around 

textbooks. Research, knowledge transfer and research infrastructure services are all closely 

interconnected at the GEI; as a non-university institution both carrying out and facilitating 

research into textbooks and educational media, the institute is on its way to becoming an 

internationally recognized centre of excellence in the field.   

One of the principal attractions of the 

GEI to researchers from around the world is its 

research library, whose collection of history, 

social studies, religious studies and geography 

textbooks is unparalleled worldwide. The GEI’s 

information and communication gateway 

Edumeres.net provides virtual access to the 

world of textbook and educational media 

research; among its principal features are the 

user-led textbook reviews it publishes.   

The institute’s extensive programme 

of fellowships and scholarships is dedicated to 

raising awareness of textbooks and research 

into them and advancing academic work in the 

field, as is its research award for outstanding 

work in the area and its support scheme for 

visiting academics. The year 2012 saw the 

inception of the “Textbook of the Year” award, 

with which the GEI honors excellence in 

educational media annually at the Leipzig Book 

Fair. The condensed and canonical character 

of the information selected for and presented in 

textbooks gives them central significance in 

academic, political and educational respects. Textbooks, as carriers of the knowledge and 
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information that one generation wishes to pass on to the next, frequently find themselves at the 

centre of political controversy. They may promote prejudice and animosity, yet can also 

contribute to reconciliation and peace-building.  

In comparison with established academic disciplines such as history and sociology, 

research into textbooks is a relatively new field and is not yet represented as a subject at 

universities. This situation makes it all the more crucial for those working in the field, and 

approaching it from a range of academic disciplines and regional contexts, to have recourse to a 

space for scholarly discussion and mutual support and a resource for the provision of data, sources 

and information. The GEI is that space; its internationally renowned research library, its 

publications, its fellowship programme, its wide range of events, and not least the many 

researchers working there make for a stimulating, inspiring and supportive atmosphere for 

academics engaged in research into educational media.  

The Georg Eckert Institute for International Textbook Research, member of the 

Leibnitz Association contributes to improving education in schools around the world. Education is 

the cornerstone of our future in the societies we live in. As an academic institute, GEI is dedicated 

to ensuring that future generations are brought up with open minds, able to reflect on their 

attitudes and beliefs and embrace responsibility and democracy. In this way GEI hope to promote 

peace and international understanding.  

The GEI works to develop a better 

understanding of the past, the present and the 

future through our research activities. The 

GEI is able to analyze textbooks and other 

teaching materials from diverse geographical 

regions and time periods from the perspective 

of a range of academic disciplines. The GEI 

makes recommendations to policymakers and 

educational practitioners on how textbooks 

might be used to transcend difficulties in 

communication and understanding within or 

between societies. The GEI research 

infrastructure enables research into textbooks and allows us to support international partners 

working towards similar aims. The GEI approaches others with open minds. The GEI cultivates 

an atmosphere of respectful cooperation both within the institute and with our external partners. 

This means respecting other cultures and traditions, acknowledging people’s achievements and 

commitment, accepting responsibility, displaying sensitivity in our interactions with one another, 

being open and interested. The GEI does what they do because The GEI believes in it and The 

GEI is dedicated to continuing the work begun by Georg Eckert. The GEI researches embodies 

excellence as well as inter- and transdisciplinarity. The GEI critically assesses the field in 

collaboration with many national and international partners. The GEI takes pride in its own library 

and its unique and extensive collection of international textbooks. The GEI library is open to 

researchers and the interested public from around the world.  

The Georg Eckert Institute Library is an unparalleled resource for international textbook 

research, as is demonstrated by the continuously high demand among researchers from Germany 

and abroad for the research facilities it provides. In order to fulfil its purpose, the Institute relies 

upon close and ongoing contact with scholars and educational practitioners from Germany and 

around the world. With this in mind, the Institute and its association of supporters have 

established a fellowship programme for the promotion of international academic exchange and the 

development of international textbook research, with a particular emphasis on comparative 

approaches. 
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 The GEI fellowships are awarded in particular for researches motivated by the desire to 

promote understanding among nations through education. These researches are aimed at 

identifying prejudices, distortions in perception, and stereotyped and adversarial images 

transmitted in education, as well as their origins, by means of analyzing educational 

materials, international educational and didactical research on the methods, content and objectives 

of teaching in the subject areas in which the Institute's library specializes; research in the field of 

the fundamental governmental, institutional and social frameworks in which this teaching takes 

place academic research on issues of perception and reception in the fields of history, geography 

and social science studies on textbook development in the subjects represented at the Institute 

which aim at identifying new directions for the production of textbooks based on comparative 

international textbook research.  

Candidates for a fellowship should hold a university degree, or have attained a 

comparable qualification in the field of education. The GEI also welcomes applications from 

people who are involved in the writing of textbooks or employed by textbook publishers, as well 

as those whose activities in the field of education are concerned with curricula and textbooks. The 

work to be undertaken during the fellowship must be conducive to the Institute's own work or 

projects in the field of international textbook research. Some fellowships are reserved for 

individuals who conduct projects affiliated with the Institute. The Institute may occasionally offer 

fellowships attached to a specific topic on a competitive basis. 
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Frunze Olesea 

MODELE PSIHOPEDAGOGICE DE PREGĂTIRE PENTRU ȘCOALĂ A COPIILOR CU 

DEFICIENȚE SEVERE DE VEDERE 

PEDAGOGICAL MODELS FOR SHOOLING OF CHILDREN WITH SEVERE 

DEFICIENCIES OF VIEW 

Rezumat 

In contextul noilor abordări a educaţiei şi instruirii copiilor cu CES e simţită necesitatea 

elaborării modelelor psihopedagogice de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitate severă de vedere. 

În acest articol sunt prezentate datele experimentului de formare cu referire la modelele 

psihopedagogice. Demersul diagnostic în direcţia dată va releva două mari obiective, pe de o parte se 

va cunoaște nivelul real al pregătirii pentru şcoală, iar pe de alta se va proiecta calea şi consistenţa 

programului corecţional-dezvoltativ.  

Cuvinte-cheie: copii cu cecitate, pregatirea pentru școală, model psihopedagogic. 

Abstract 

In the context of the new approaches regarding training and education of children with 

disabilities it is sharply felt the need to diagnose their school preparation. This article presents the 
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results of the experiment regarding the intellectual component related to school preparation of children 

with blindness. The diagnostic approach in this direction will reveal two main objectives, on the one 

hand it will detect the actual level of school preparedness, and on the other hand it will be marked the 

path and consistency of the correctional-developing program. 

Key-words: children with blindness, preparation for school, pedagogical model. 

În literatura psihopedagogică sunt prezente definiții ale modelelor psihopedagogice, așa 

autori precum Birch A, Bîrzea C, evidenţiază în studiile lor că modelul este primul instrument de 

cunoaștere științifică. Cuvântul „model, poate avea mai multe înţelesuri, în funcție de context. 

După Bîrzea C, modelul poate îmbrăca trei sensuri : Sensul normativ ( conduită de imitat sau 

reprodus, datorită valorii și semnificației sale; ideal, de urmat sau reprodus în forme aproximative, 

imperfecte și intermediare. Sensul artistic ( persoană sau obiect cărora artistul le va reproduce 

imaginea (subiect, probă, schiță); obiect de aceeași formă cu un alt obiect, imitație); Sensul 

știinţific ( reprezentare tridimensională a unei idei, a unui proces sau sistem; ansamblu de 

elemente sau variabile care alcătuiesc un sistem social; adevăr provizoriu, reprezentare logică a 

unei teorii (model teoretic); influențare pedagogică (model pedagogic) şi terapie recuperatorie 

(model psihologic). 

 Un concept relevant pentru noi este modelul pedagogic definit de către Sorin Cristea în 

dicționarul de pedagogie şi anume „modelul tinde să reproducă elementele esențiale ale 

fenomenelor și proceselor originale, naturale sau sociale, studiate conform obiectivelor specifice 

și concrete ale activității didactice respective” [1]. Unii autori, precum Stachowiak (1980) relevă 

faptul că fiecare model pedagogic comportă un sistem de relații care reproduce logica internă a 

sistemului de referință. Buschkovitsch (1977) include în structura modelului următoarele 

componente: concepte, axiome sau legi, reguli de transformare, reguli de corespondență, care fac 

posibilă compararea rezultatelor unui calcul cu experimentarea modelului. 

 N.Chiperi (2014) în cercetarea privind educaţia incluzivă a copiilor propune următorul 

concept cu referire la modelul psihopedagogic: „în modelul psihopegagogic se stabilesc diferite 

relații care susțin sau frânează dezvoltarea individului. Sistemul de relații într-un model 

psihopedagogic poate fi dezvoltat conform logicii și acțiunilor prognozate pentru transformarea 

sistemului”. Cercetările moderne lansate în psihopedagogie de către A.Nosatîi şi N. Bucun (2010) 

au demonstrat eficacitatea modelelor psihopedagogice de eficientizare a procesului de pregătire 

pentru şcoală a copiilor cu tulburări de limbaj elaborând: modelul de influență logo-psiho-

terapeutică şi modelul orientat spre activizarea procesului de includere a copiilor cu tulburări de 

limbaj în grupul de copii cu limbajul dezvoltat normal.  

În acelaşi context O. Bodrug propune modele psihopedagogice de dezvoltare a limbajului 

la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică, V.Maximciuc elaborează modele psihopedagogice de 

dezvoltare a sferei emoţional-volitive la copii cu reţinere în dezvoltarea psihică şi S.Belibova 

(2015) propune model psihopedagogic dezvoltativ a sferei comunicative la copii cu deficiențe 

multiple. Toate aceste cercetări au confirmat necesitatea modelelor psihopedagogice în vederea 

dezvoltării copiilor cu deficienţe ținând cont de particularităţile şi vârsta acestora. 

 Numeroase cercetări au relevat faptul că şi la copiii nevăzători pot fi formate reprezentări 

juste prin programe adecvate, organizate în funcție de nivelul intelectual al copilului şi respectând 

principiile de organizare a activităților educative [4].  

Desfășurând programul formativ cu preşcolarii cu cecitate activitățile se realizau prin 

învăţare mediată, termin introdus de către pedagogul Reuven Feuerstein în 1979, adaptat şi definit 

de C.Marinache în 2013 ca învăţare perceptiv mediată - drept o formă a învăţării umane/sociale 

ce are în vedere elaborarea, cu sprijin sau îndrumare dirijată din partea unui adult mediator, a 

schemelor perceptive, a strategiilor de explorare perceptivă, a capacităţii de discriminare 

perceptivă situată la parametrii înalţi, a raţionamentului perceptiv [ apud Marinache 2013]. 
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 Activitățile desfăşurate cu copii aveau la baza conceptul de mediere astfel încât li se 

oferea: sprijin verbal (îndemn, repetarea instrucţiunilor, precizări, sugestii de rezolvare); sprijin 

fizic (sprijin oferit prin co-acţiune: mâna propunătorului plasată peste cea a subiectului, cu rol de 

ghid); combinaţii de sprijin (sprijin verbal şi acţional).  

La R.Feuerstein (2006), experienţa de învăţare mediată se referă la calitatea interacţiunii 

dintre copil şi mediul înconjurător, dependentă de activitatea unui adult experimentat şi 

intenţionat care se interpune între copil şi lume. Experienţele de învăţare mediată devin, astfel, o 

condiţie a modificabilităţii cognitive structurale, facilitând dezvoltarea funcţiilor cognitive şi 

formarea de strategii de învăţare eficientă.   

La vârsta preşcolară în condițiile unei continue îndrumări din partea adulților, în familie 

şi grădiniță, în procesul de realizare a sarcinilor adecvate care vizează activități de joc şi unele 

activități practice şi de instruire se va ajunge treptat la organizarea şi explorarea vizuală prin 

intermediul analizatorilor intacți sau a restului minimal de vedere. Cercetările experimentale 

făcute de către I.P. Pavlov în laboratorul lui au demonstrat că „nimic nu rămâne imobil, 

nemaleabil, totul poate fi realizat, totul poate fi modificat în bine sub rezerva creării condițiilor 

corespunzătoare şi la vârsta corespunzătoare”.   

În susținerea acestei idei este lansată și concepției autoarei Maria Miontessori (1977) 

,,întregul sistem de educare a deficientelor senzoriale trebuie să se realizeze prin activitatea de joc 

ca condiție corespunzătoare vârstei preșcolare,,. Folosind interesul copiilor pentru joc, 

M.Montessori a realizat prin activități practice o dezvoltare sistemică a analizatorilor care antrena 

imaginația, gândirea şi întreaga personalitate a copilului [3].   

Л.И.Солнцева explică în studiile sale că la baza compensării cecității stau procesele de 

devenire şi dezvoltare a funcțiilor psihice superioare: „compensarea nu reprezintă procesul de 

scoatere a deficienţei doar că intensifică potențialul copilului” [6].   

А. Г. Литвак (2000) scria că copilul se naște cu așa numitul reflex de orientare sau de 

căutare. Se întâmplă ca acest reflex să devină activitate de orientare numai în condiții sociale 

optime de dezvoltare, atunci consecințele deficienţei se vor reduce şi procesul de cunoaștere se va 

desfășura normal. Vederea se învață prin formarea abilitaților de manipulare a instrumentelor de 

lucru corespunzătoare. Copilul cu cecitate învață să mănânce, să se deservească, să se deplaseze şi 

să se orienteze în spațiu. Există consensul pedagogic că educația lor trebuie axată nu atât pe 

deficienţă cit pe posibilitățile de care dispun.   

Emil Verza (1988) abordează pregătirea pentru şcoală, ca acel proces ce reclamă 

existenţa reală a motivelor de cunoaştere, modalităţi de acţiuni în urma cărora copilul cu 

deficiente de vedere va putea asimila deprinderi elementare de calcul şi reproducerea corectă a 

povestirilor. Proces care este analizat de autoarea M.Rotaru (2012) în cercetările sale drept o 

chestiune de vie actualitate în condiţiile intensificării şi accelerării întregului proces de 

modernizare a învăţământului special. Modelele elaborate de noi urmăresc realizarea la maxim a 

posibilităților preşcolarului iar pe de altă parte antrenarea funcțiilor psihofizice neafectate astfel 

încât să poată suplini activitatea funcțiilor deficitare pentru a ajunge la formarea unor abilitați ce 

să-i permită copilului o integrare eficientă în mediul școlar.   

Modelele psihopedagogice de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitate elaborate în 

cadrul cercetării de faţă sunt flexibile, cu aplicaţie în grup şi individual. Ele sunt fundamentate pe 

diferenţierea şi individualizarea procesului educaţional, astfel încât să satisfacă nivelul de învăţare 

şi dezvoltare pentru fiecare preşcolar cu cecitate. În acest mod şi se explică demersul pedagogic 

important care a constat în proiectarea activităţilor care îmbinau elementele de joc cu cele de 

învățare, cele din urma necesare pentru lansarea către şcolaritate.   

Activităţile individualizate realizate erau menite să dezvolte noi valente formative în 

pregătirea copilului cu deficienţe severe pentru şcoală. Fiecare activitate viza un al pregătirii 

pentru şcoală şi includea în sine următoarele etape.  

1. Moment organizatoric – 3-4 minute. Scopul: stabilirea contactului între copii şi psihopedagog, 
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crearea atmosferei de încredere.  

2. Activitatea corectional-dezvoltativă propriu-zisă – 10-15 minute. Scopul: realizarea sarcinilor 

pedagogice esenţiale la tema activităţii ale modelului propus.  

3. Relaxarea musculaturii oculare – 5 minute. Scopul: înlăturarea încordării oculare.  

4. Încheierea activității – 3-5 minute. Scopul: analiza comportamentului şi a răspunsurilor din 

partea copiilor.   

Algoritmului lucrului cu părinţii. Este cunoscut faptul că naşterea copilului cu cecitate 

modifică perspectivele de viaţă a familiilor şi are o influenţă traumatizantă, destructivă asupra 

membrelor şi relaţiilor dintre ei. Schimbarea performanțelor unui membru comportă riscul de 

afectare a celorlalţi membri.  

Aprioric se cunoaşte faptul că relațiile de mediu în care cresc şi se educă acești copii, în 

deosebi e vorba de relațiile de interacțiune familială pot influenţa nivelul de socializare a acestora. 

Conform tradiţii, formate în ţările ex-sovietice, educarea copilului cu cecitate se analizează în 

majoritatea cazurilor în exclusivitate prin prisma propriilor probleme a copilului. Se considera 

suficient să ne limităm la recomandările metodice pentru părinţi vizând problemele instruirii şi 

unele sfaturi care se referă le educaţia copilului. Credem că rezolvarea problemei ce ţine de 

pregătire copiilor pentru şcoală poate fi găsit şi în sfera realizării acţiunilor de,, sprijin,, nu numai 

asupra copilului dar şi asupra părinţilor săi.   

În pedagogie aşa autori ca C.Cucoş (2009), C.Ciobanu (2009) evidenţiază rolul dublu pe 

care îşi asumă părinţii în dezvoltarea copiilor. Pe de o parte familia trebuie să creeze un mediu de 

încredere şi respect iar pe altă parte să ofere suport în procesul de învățare [2].  

În vederea formării juste a acestor roluri am stabilit drept scop al activităţilor cu familiile: 

implicarea eficientă a părinţilor în vederea sprijinirii procesului de învăţare perceptiv mediată şi 

transformarea părinţilor în parteneri de suport ai procesului de instruire, pentru că numai în aceste 

condiţii se obţin rezultate maxime în urma programului formativ de pregătire pentru şcoală. 

Aceasta se întâmplă deoarece deprinderile formate cu ajutorul psihopedagogului cel mai bine sunt 

consolidate în mediul familial, contextul optim suportiv al preşcolarului cu cecitate.   

Modalităţile în care îi activăm pe părinţi reprezintă un palier uşor sensibil, deoarece 

familia trebuie privită ca un participant activ ce vine să sprijine programul formativ derulat de 

specialist. 

Pe durata realizării şedinţelor cu părinţii, s-a urmărit atingerea următoarelor obiective: 

 instruirea mamelor cu privire la metode speciale ( învăţarea perceptiv mediată) 

de educaţie necesare pregătirii preşcolarului către instruirea în şcoală;  

 cointeresarea mamelor pentru a asigura participarea la experimentul formativ; 

 oferirea suportului informaţional despre tehnicile individuale educativ - 

compensator de lucru cu copiii; 

 familiarizarea cu programul formativ; 

  prezentarea rezultatele diagnosticării şi căile de depăşire a problemelor 

depistate; 

 consilierea în vederea creării unor relaţiilor,, sănătoase,, între mamă şi copil. 

  Efectuând activități împreună cu părinții copiilor cu cecitate se simte prezenţa unor probleme 

care nu pot fi rezolvate imediat şi în mod tradiţional. Se remarcă că în familiile unde se nasc copii 

cu deficienţe activitatea părinţilor este îndreptată spre soluţionarea problemelor actuale, pe când în 

familiile cu copii sănătoşi toată activitatea e orientată spre viitorul copilului. Gama problemelor 

cu care se confruntă şi se adresează părinţii este diversă. Pe părinţi de regulă îi preocupă: 

dezvoltarea copilului, procesul de învăţare, educarea şi tratamentul, normalizarea relaţiilor între 

părinţi şi copii, între copilul cu deficienţe şi semenii săi, menţinerea climatului favorabil în familie 

etc. Părinţii erau instruiţi să încurajeze la copii săi învăţarea semnificativă, deprinderi de 

soluţionare a problemelor şi mai puţin să promoveze o învăţare reproductivă. În urma 
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observaţiilor în timpul activităţilor cu părinţii s-au conturat caracteristici ale familiei de tip : 
supratutelare,, indulgente şi neimplicate.  

 Pe durata activităţii cu copii la care asistau părinţii s-a urmărit implicarea şi formarea la 

aceștia a deprinderilor reflexive: deprinderea de a-i observa pe copii în vederea stabilirii nevoilor 

şi intereselor lor, abilitatea de a analiza cele observate şi de a folosi aceste reflecţii în următoarea 

activitate. Toate progresele obţinute pe domenii erau notate în caietul de sarcini individuale pentru 

week-end în vederea formării mamei ca partener pentru propriul copil pe durata actului 

educaţional. Copilul cu cecitate ca să poată accede mai uşor la instruirea în şcoală trebuie să aibă 

un nivel dezvoltat al domeniilor analizate.  
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Иордатий Юлия 

ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

INFLUENCE OF GADGETS ON LANGUAGE DEVELOPMENT IN PRESCHOOL AGE 

Резюме 

В данной статье рассмотрены особенности развития речевой деятельности детей 

дошкольного возраста, а также проблемы влияния электронных устройств на развитие речи в 

данном возрасте. В доказательство отрицательного влияния гаджетов на развитие речи в 

дошкольном возрасте приведены результаты исследования группы научных работников 

Медицинской академии.  

Ключевые слова: речь, дошкольный возраст, отклонения, гаджеты, влияние.  

 Abstract 

This article describes the features of the development of speech activity of preschool age 

children as well as the problem of the influence of electronic devices on language development in this 

age.As evidence of the negative impact of the gadgets on the development of speech in the preschool 

age group presents the results of scientific research of the Medical Academy. 

Key-words: speech, preschool,age deviation,gadgets,influence 

 Проблемам речевой деятельности уделяют внимание многие психологи, философы, 

лингвисты, социологи и логопеды. Речь – это подготовка и осуществление процесса 

говорения. С точки зрения психологии, речь рассматривается как вид деятельности, наряду 

с трудовой, игровой, познавательной и другими. С. Л. Рубинштейн рассматривал речь как 

деятельность общения с определенной целью, задачами и содержанием, которая отражает 

бытие человека [7, с. 390]. А. А. Леонтьев считал, что речь состоит из последовательных 

фаз - ориентировка, планирование, реализация плана и контроль. Он описывал речь также 

как деятельность со своей целью, мотивами и характеристиками, состоящую из речевых 

действий и операций [8, с. 26].   

Речевая деятельность всегда имеет два субъекта – говорящий или пишущий и 

слушающий или читающий. Речь всегда направлена на адресата, даже внутренняя 

эгоцентрическая речь направлена, по мнению С. Л. Рубинштейна, на самого ребенка. Это 

подтверждает то, что речь по своей природе диалогична [7, с. 394].  
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Речь является формой общения людей на основе языковых конструкций, 

строящихся по определённым правилам. Эти правила дети усваивают только к 

дошкольному возрасту. Именно на протяжении дошкольного возраста ребёнок развивает 

фонематический слух, анализ звуков, понимание состава слов, осваивает грамматическую 

структуру языка, учится правильно составлять и использовать словосочетания и 

предложения. Нормальное своевременное развитие речи является важной составляющей 

умственного развития, развития познавательных процессов, эмоциональной и 

поведенческой сфер.   

Одной из основных особенностей развития речи в дошкольном возрасте является 

значительное расширение словарного запаса. Так в 3 года активный словарный запас 

ребенка составляет примерно 300-400 слов, тогда как к 6-7 годам он составляет уже 3500-

4000 слов. Обогащение происходит не только за счёт элементарного заучивания новых 

слов из речи взрослых, а в основном за счёт понимания правил образования слов. Рост 

словаря в этом периоде зависит от многих факторов, таких как культурная среда ребенка, 

социальные и бытовые условия жизни ребёнка. По этой причине количественные 

показатели словаря дошкольника так разнятся в зависимости от литературных источников. 

По словам Д. Б. Эльконина, различия в словаре “более велики, чем в какой-либо другой 

сфере психического развития” [1].  

В возрасте от 3 до 6-7 лет ребёнок усваивает также понятия слов. Используя в 

своей речи слова, выученные у взрослых, ребёнок раннего дошкольного возраста ещё не 

осознает полного смыслового содержания этих слов. Сначала происходит усвоение 

основного значения слова, а вот переносное значение приходит к пониманию только к 

концу дошкольного возраста [5].  

Ещё одной особенностью развития речи в дошкольном возрасте является усвоение 

ребенком грамматического строя языка. Как показывают некоторые исследования “ребенок 

усваивает грамматическую систему родного языка уже к трем годам во всех ее наиболее 

типичных проявлениях” [2].  

Для того, чтобы речь ребенка развивалась в нормальном направлении, должна быть 

достаточно активная коммуникация со взрослыми. Развитие речи, которое начинается еще 

в раннем возрасте, не может происходить без участия взрослых, ведь именно подражание 

взрослым и общение с ними является мотивационной основой для расширения активного 

словаря ребенка.  

С широким распространением гаджетов, в частности телефонных устройств, 

компьютеров и планшетов, знакомство с которыми сейчас происходит все в более раннем 

возрасте, нормальное общение ребенка с родителями замещается общением с планшетами, 

мобильными устройствами и компьютерами. Родители все чаще используют гаджеты для 

отвлечения внимания ребенка, для утешения, для развлечения детей и даже для обучения. 

Родители считают общение с электронными устройствами адекватным замещением 

настоящего общения с живыми людьми. Дают им уверенность в безопасности ребенка, а 

также освобождают время для личных дел. Однако, результаты исследования позволяют 

предположить, что данное замещение пагубно влияет не только на развитие речи, но и на 

социализацию ребенка, развитие игровой деятельности и других аспектов. “ Одним из 

наиболее частых и ранних последствий “информатизации” детства являются расстройства 

аутистического спектра, нарушения речевого развития и коммуникации, негативно 

отражающиеся на формировании мышления, усвоении социальных навыков, на 

познавательной активности ребенка и на его поведении “ [3]. 

Отсутствие или минимальное адекватное детско-родительское общение формирует 

особое развитие детской речи, скудный активный словарь, неразвитая невербальная 

сторона общения, неумение развернуто описывать и объяснять явления окружающего мира 

и свои мысли. Компьютерные игры и просмотр мультфильмов заменяет ребенку 



176 

 

потребность в познании мира при помощи вопросов и ответов взрослых. Родитель 

перестает быть главным p источником познаний для ребенка, теряет свою главенствующую 

роль и в воспитательном процессе [6 с. 116].  

Сейчас многими логопедами и психологами было замечено увеличение количества 

нарушений речи у детей дошкольного возраста. Наиболее часто встречаемыми 

нарушениями являются фонетическое недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, лексико-грамматическое недоразвитие речи. Нарушения речи являются 

препятствием к выстраиванию нормальной коммуникации между детьми и между 

ребенком и взрослым. Получается замкнутый круг, при отсутствии коммуникации у 

ребенка не развивается или плохо развивается речь, а при плохом развитии речи 

коммуникация с ребенком становится проблемной [4]. Группой научных работников 

Медицинской академии было проведено анкетирование 2-х групп семей с детьми от 1 до 5 

лет, где 80 детей не имели речевых отклонений, а у 50 детей были обнаружены различные 

отклонения в развитии речи. В результате было выявлено, что во 2 группе электронные 

устройства использовались чаще (84%), чем в первой (67,5%). Конечно же нельзя не 

отметить, что в обеих группах гаджеты использовались довольно часто и знакомство с 

ними начиналось в раннем возрасте [3].   

Можно отметить, что большую отрицательную роль в увеличении количества 

речевых нарушений играет распространение использования гаджетов, замена детско-

родительских отношений и общения на суррогатное общение с электронными 

устройствами, потеря эмоциональных связей и привязанностей между ребенком и 

родителями, чрезмерная занятость родителей и их нежелание играть и общаться со своими 

детьми. Для предотвращения этой проблемы следует популяризировать результаты 

научных исследований в области отрицательного влияния гаджетов на развитие речи 

дошкольников среди родителей и педагогов в сфере дошкольного образования.  
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MODELAREA CA ELEMENT DE BAZĂ ÎN STUDIEREA ŞTIINŢELOR NATURII ÎN 

GRĂDINIŢA DE COPII 

MODELING AS A BASIC ELEMENT IN STUDYING NATURAL SCIENCES IN 

KINDERGARTEN 

Rezumat 

În articol sunt prezentate rezultatele obţinute în urma efectuării practicii pedagogice în 

grădiniţă, pentru că grădinița joacă cel mai important rol în viața unui copil. Este primul fundament 
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care oferă o oportunitate de a se integra cu succes la scoală. Învată copilul să se socializeze, dezvoltă 

limbajul și vorbirea, contribuie la dezvoltarea intelectuală și personală, îl învață să fie independent. 

Cuvintele-cheie: grădiniţă, proces de predare-invaţare, modelare, ştiinţele naturii. 

Abstract 

The article presents the results obtained from pedagogical practice in the kindergarten. 

Kindergarten plays the most important role in a child's life. It is the first foundation that offers an 

opportunity to successfully integrate into school. It teaches the child to socialize, develops language 

and speech, contributes to intellectual and personal development, teaches him to be independent. 

Key-words: kindergarten, teaching-learning process, modeling, natural sciences. 

«Modelarea ca element de bază în studierea științelor naturii în grădinița de copii» 

«Copiii sunt viitorul, dar viitorul depinde și de educația lor». 

 Ovidiu Kerekes 

 Grădinița este prima instituție unde pășesc copiii noștri. Este un loc în care copiii se 

joacă, dar cel mai important este grădinița contribuie la dezvoltarea armonioasă a copilului, îi 

formează abilități pentru a se încadra în societate. Grădinița este temelia pentru întreaga viață ce 

urmează. Aici copilul învață noi reguli, își formează un orar stabil, se acomodează la regimul de 

disciplină disciplină și asimilează primele studii. 

 Mediul care ne înconjoară pentru copii este ceva nou pentru ei, în care au mereu 

curiozitatea de a descoperi și de a cunoaște. În afară de ceea ce copilul știe deja, de jucăriile sale, 

apar din ce tot mai multe întrebări din partea micuțului. «Ce este? De unde apare? De ce e așa?..». 

Atât părinții cât și educatorii din grădinițe trebuie să satisfacă aceste cerințe ale copiilor, de a le 

explica interesul apărut. Prin răspunsul care le oferim celor mici le transmitem și atitudinea care ei 

trebuie să le aibă față de acest obiect, ființă. Mai exact le formăm comportamentul, atitudinea lui 

față de mediul înconjurător. Curiozitatea lor care se formează față de științele naturii trebuie 

satisfăcută ca ei să prindă dorința de a înțelege și a cunoaște cu timpul din ce în ce mai multe. 

Deprinderea și îngrijirea animalelor și plantelor, procesul lor de dezvoltare satisface spiritul de 

observare, dar tot odată educă modul în care se percep diferite procese ale naturii. Astfel, atât 

părinții cât și educatorii trebuie să explice în așa mod copilului ca să fie pe înțelesul lui. Treptat 

copiii își îmbogățesc cunoștințele că natura trebuie îngrijită iar animalele hrănite si ocrotite, 

deoarece au nevoie de căldură, adăpost. Prin aceste observări și însușiri, copilul posedă din ce în 

ce mai multe cunoștințe noi, își dezvoltă gândirea și limbajul. Apare sentimentul de admirație, 

dragoste față de frumusețea naturii și instinctul de a o ocroti. Pe baza jocurilor, a activităților din 

cadrul grădinițelor are loc dezvoltarea copiilor pe plan psihic: prin modelare, desen, prin 

observarea fenomenelor naturii. Mediul înconjurător oferă copiilor multe posibilități de 

cunoaștere a vieții de zi cu zi, activității omului și respectul pentru munca pe care o depune fiece 

om. O activitate de succes este de a face un colțișor viu în grupă în care copiii primăvara 

plantează flori, le îngrijesc, le udă. Vara le îngrijesc. Toamna adună frunzele uscate și curăță 

solul. Sunt importante la fel și cântecele și poeziile despre natură.  

 Din cele expuse putem spune că grădinița joacă cel mai important rol în viața unui copil. 

Este primul fundament care oferă o oportunitate de a se integra cu succes la scoală. Învață copilul 

să se socializeze, dezvoltă limbajul și vorbirea, contribuie la dezvoltarea intelectuală și personală, 

îl învață să fie independent. 

 Denumirea agenţiei de practică: Instituția preșcolară N1«Izvoraș» din com. Grătiești. 

Tipul şi profilul: de stat. Istoric al agenţiei: educă din 1 septembrie 1980 pe cei mai mici săteni. Zi 

de zi copiii sunt primiți cu ușile deschise sa învețe lucruri noi, să deprindă cele mai elementare 

maniere ca să se descurce în viață. De la început grădinița a funcționat cu 6 grupe: grupa creșă, 

grupe mici, mari și grupe pregătitoare. De 4 ani în grădiniță nu mai funcționează grupa 

pregătitoare, aceasta fiind transferată la școală. Instituția este amplasată într-o zonă liniștită și 

pitorească cu aer proaspăt și curat. Este o instituție de stat, deschisă tuturor copiilor cu vârsta 
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cuprinsă între 2 și 6 ani, indiferent de naționalitate, sex și religie. Este o construcție dintr-un 

singur bloc, cu săli de grupă separate, dormitoare, antreuri spațioase și luminoase. Scopul 

agenţiei: calitatea procesului educațional sunt asigurate în condiții bune, de un personal de 

excepție format din cadre didactice calificate și cu performanțe educative, cu studii pedagogice, 

de specialitate. Săptămânal, copiii descifrează tainele cântecului, dansului, ritmului cu ajutorul 

educatorului de muzică. Instituția oferă copiilor locul ideal unde se pot juca și învăța. Instituția 

preșcolară promovează un curriculum centrat pe copil, ce vizează comportamente pe care dorim 

să le dezvoltăm la copiii noștri, astfel încât să construim un profil definit prin: deschidere spre 

comunicare, receptivitate, creativitate, încredere în sine, spirit de echipă. Activitățile instructiv-

educative se organizează și se desfășoară conform cerințelor Curricumului educației copiilor. 

Scopul general: instruirea și educarea copiilor în baza Curriculum-ului educației copiilor de vârsta 

timpurie și preșcolară. Sarcinile de bază:  

- implementează la nivel de grupă documentele de politici educaționale ce reflectă 

concepția pedagogică a educației copilului de vârsta timpurie și preșcolară de la 1 an la 7 ani; 

- instruiește și educă copiii prin diferite tipuri de activități specifice, urmărind obiectivele 

curriculare și performarea standardelor de învățare și dezvoltare a copiilor, astfel încât copilul să 

se integreze cu succes în viața școlară; 

- contribuie la formarea personalității copilului, respectând nivelul și ritmul propriu de 

dezvoltare; 

- creează mediul educațional favorabil dezvoltării copiilor; 

- asigură protecția copiilor față de orice formă de violență; 

- contribuie la autoformarea și formarea profesională. 

Relații de colaborare: interne cu directorul și metodistul instituției, cadrele didactice și 

personalul auxiliar din instituție, membrii Consiliului de Administrație, Comitetul de părinți; 

externe cu: instituții de învățământ din republică și de peste hotare, cadrele didactice ale altor 

instituții de învățământ, organizații și instituții guvernamentale și nonguvernamentale din țară și 

de peste hotare.  

Observaţii, opinii şi concluzii personale 

Aspecte pozitive identificate: cadrul didactic calificat, condiții favorabile pentru 

dezvoltarea copiilor, mesele copiilor sunt aceleași, o dată pe săptămâna au pește și absentează 

fructele și legumele de care copiii au nevoie. Concluzii personale: cadrul didactic tânăr apropae 

lipsă din cauza salariului mizer.  

Aspecte negative identificate: materiale didactice, jucării puține, reparația de tip sovietic 

și absentează baia cu apa caldă. 

Impresii în urma vizitei: condițiile sunt favorabile dar necesită renovare.  

Sugestii, observații personale: implementarea metodei prin care fiecare copil să-și poată 

alege activitatea individual pentru dezvoltare. 

Obiectivele grădiniței  

Să comunice idei, impresii pe baza celor observate, să se exprime corect in propoziții 

formulat gramatical, să analizeze fonetic cuvântul ”floare”, să modeleze un coș pentru a strânge 

flori, să se dezvolte fizic, să numească arborii de pe imagine, să identifice al cărui arbore aparține 

frunza dată de educator, să numere câți arbori sunt pe imagine, să deosebească arborii de pomi 

prin diagrama Venn, să descopere orientarea de timp, să interpreteze cântece cu diferite caractere 

ținând cont de regula de ținută, să numească cine a venit la ei în ospeție, să formuleze întrebări 

pentru a le da doctorului, să îndeplinească exercițiile date de educator, să numească ceea ce se 

găsește în cutia surpriză, să descrie nucile din cutia surpriză, să numească denumirea pomilor ce 

cresc diferite fructe, să recite poeziile cunoscute despre fructe, să numească factorii ce mențin 

sănătatea, să aplice cu acuratețe pomul format din tulpină, coroană și muguri, să dea răspuns 

corect la ghicitorile adresate de educator, să răspundă complect la întrebările adresate de educator 

pe baza textului, să descrie folosirea plantelor medicinale pentru om prin metoda ”pomul de idei”, 
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să alcătuiască propoziții cu cuvintele date de educator, să numească care este anotimpul, să se 

exprime corect formulat gramatical, să recite poezii despre primăvară, să numească care este 

specificul pentru anotimpul primăvară, să numere și să numească animalele, păsările, plantele din 

imagine, să modeleze un ursuleț, manifestarea atitudinii pozitive față de natură, exersarea unor 

deprinderi de îngrijire si ocrotirea ei, să numească ce anotimp este, care sunt lunile primăverii si 

zilele săptămânii, să numească culorile pe imaginile date de către educator, să numească care din 

animalele propuse de către educator sunt mai mari și care sunt mai mici, să se exprime corect in 

propoziții formulat gramatical, să coloreze imaginile din caiet, să traseze o linie către obiectele de 

aceeași lungime, grosime si lățime, să coloreze având pe imagine cifre cu culorile propuse, să 

găsească toți fluturașii din cutia surpriză, să numească ce culori au fluturașii, să se familiarizeze 

cu insectele (fluturii), să identifice părțile componente a fluturașilor, să identifice fluturașii după 

mărime, să coloreze fluturașul dat de către educator, să numească insectele din imaginea propusă 

de educator, să numească modul de viață a insectelor, să recite poeziile știute despre insecte, să 

povestească ce știu despre insecte, să spună ce formă geometrică are buburuza, să arate aripile, 

antenele și să spună la ce servesc ele, să povestească unde locuiesc insectele, să memoreze poezia 

”Albinuța” de Gr. Vieru, să descopere insecta ”Vaca Domului”, să comunice idei, impresii pe 

baza imaginii expuse, să numească modul de viață a insectei propusă pe imagine, să identifice 

părțile componente a insectelor, să identifice din imagine insecta ”Vaca Domnului” și să o 

coloreze, să explice importanța existenței insectei.  

Descrierea principalelor activităţi realizate 

Modelarea unui coș pentru a strânge flori, să umple de flori pământul, exerciții fizice cu 

ajutorul cercului, citirea imaginii «arborii», citirea frunzelor din cutia surpriză, educația muzicală, 

descoperirea temei prin mesaj, prin metoda exploziei stelare, să pună întrebări doctorului de către 

copil, descrierea temei prin cutia surpriză în care se află nuci, recitarea poeziilor despre fructe, 

conversația axată pe importanța fructelor, aplicarea pomului, descoperirea temei prin ghicirea 

ghicitorilor, povestirea de către educator a textului, conversația pe baza textului, metoda ”pomului 

de idei”, formularea propozițiilor de către copii, recunoașterea ce este pe imaginea dată de 

educator, așezarea copiilor pe 3 centre: știință, joc de masă, bibliotecă, citirea imaginilor 

”animalele sălbatice”, recunoașterea ce este pe imaginea dată de către educator, conversația pe 

baza imaginilor propuse de către educator, recunoașterea obiectelor după grosime, lățime și 

lungime, recunoașterea cifrelor și culorilor din imagine, familiarizarea copiilor cu insectele 

(fluturii), așezarea copiilor pe două centre: știință, artă. 

Descrierea temei prin cutia surpriză, povestirea de către educator despre fluturași, 

povestirea de către educator despre insecte, memorarea poeziei ”Albinuța” de G. Vieru, 

conversația axată pe importanța insectelor, recitarea poeziilor cunoscute despre insecte, aplicarea 

buburuzei, descoperirea insectei ” Vaca Domnului” prin compararea altor insecte., prin metoda 

exploziei stelare, numesc modul de viață a insectelor, povestirea de către educator despre insecta 

”Vaca Domnului”. 

 Descrierea metodelor şi tehnicilor utilizate: comunicarea, conversația, explicare, joc, 

gimnastica, surpriză, problematizarea, diagrama Venn, descoperire, observare, executare, metoda 

„exploziei stelare”, moment de surpriză ”cutia”, recitarea poeziilor, aplicația, demonstrația, 

ghicirea ghicitorilor, povestirea, ”Pomul de idei”, citirea, numărarea, joc muzical, recunoaștere, 

aplicația, tranziție, memorarea, colorare, metoda „exploziei stelare”. 

 În urma practicii, în activitățile asistate, putem confirma faptul că toate cadrele didactice 

au cunoștințe in domeniu, au o capacitate de a le insufla copiilor încredere si curaj pentru 

depășirea obstacolelor, au competențe de calm, răbdare de a vorbi cu copiii, dau dovadă de 

corectitudine, modestie, optimism, stăpânirea de sine, spirit de inițiativă, spirit de disciplină, 

capacitate de adaptare la situații neprevăzute. 

 Din cele observate, cadrul didactic este în strânsă legătura cu colegii, mereu fac schimb 

de experiență și informații. În grupe sunt peste 25 de copii, în care trebuie să oferi timp pentru 
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fiecare dintre ei. Analizând instituțiile ar avea nevoie de mai multe materiale didactice, jucării. 

Instituția are nevoie de reparație și adăugarea în meniul copiilor fructe și legume. În urma practicii 

au fost obținute abilități de înțelegere, calm, de a asculta și înțelege fiecare copil în parte, de a le 

sugera încredere în propriile forțe, de a înțelege la fiecare în parte tipul de comportament și 

nevoile in baza situației financiare, sentimentale. În urma acestei experiențe a fost sesizat că 

”pentru a fi un educator bun, ai nevoie de mult calm, pentru a educa în fiecare copil un om și de a 

arăta calea cea bună spre viitor”. 

 Menționând patru aspecte pozitive cu privire la stagiul de practică efectuat putem aminti 

implicarea, contactul cu copiii, informații utile și atmosfera. Printre cele patru aspecte care 

necesită îmbunătăţire cu privire la stagiul de practică efectuat considerăm a fi materialele 

didactice insuficiente pentru mai multe activități pentru dezvoltarea copiilor, necesitatea unui 

studiu aprofundat în programul grădiniței pentru toate vârstele, un timp mai îndelungat pentru a 

cunoaște fiecare copil în parte, noi posibilități de activități în afara programului grădiniței.  

 Practica pedagogică poate fi privită ca o oportunitate pentru dezvoltarea stagiarei pe viitor, 

ca deschidere de noi viziuni şi să pună în valoare calităţile viitorului specialist. 
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PERFECŢIONAREA PROCESULUI DE PREDARE-INVAŢARE PRIN FORMAREA 

CONTINUA A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

IMPROVING TEACHING AND LEARNING THROUGH CONTINUOUS TRAINING OF 

TEACHERS IN PRIMARY SCHOOL 

Rezumat 

În articol sunt prezentate experienţele obţinute de către stagiar în urma efectuării practicii de 

iniţiere în cadrul specialităţii Psihopedagogie: descrierea agenţiei, jurnalul activităţilor de practică 

(jurnalul zilnic pe date, obiective, principalele activităţi, metodele şi tehnicile utilizate), evaluarea (dată 

de către organizaţia-gazdă, stagiar, coordonatorul de practică), abilităţile şi deprinderile utilizate, 

relaţiile cu personalul angajat şi/sau colegii, dificultăţile întâmpinate, descrierea condiţiilor de practică 

oferite, aspectele ce se cer îmbunătăţite, rezultatele obţinute, concluzii şi sugestii.  

Cuvinte-cheie: perfecţionare, proces de predare-invaţare, performanţe superioare de 

invaţare, formare continuă, cadre didactice, forme sprecifice a procesului de invăţămint, cerinţe, 

reforma invaţămintului. 

Abstract 

The article presents the experiences gained by the trainee following the initiation practice in 

the Psycho-pedagogy specialty: the description of the agency, the journal of the practical activities 

(daily journal on the data, objectives, main activities, methods and techniques used), evaluation (given 

by the organization - skills, skills and habits used, relationships with hired staff and / or colleagues, 



181 

 

difficulties encountered, description of the practical conditions offered, aspects to be improved, results 

obtained, conclusions and suggestions. 

Key-words: upgrading, teaching-invasion process, superior learning, continuous training, 

teachers, forms of education, requirements, reform of the education. 

Evaluarea rezultatelor muncii şcolare evidenţiază valoarea, nivelul, performanţele şi 

eficienţa eforturilor depuse de toţi factorii educaţionali şi randamentul muncii de învăţare. 

Randamentul muncii şcolare e evidenţiat de rezultatele calitative la învăţare ale elevilor. 

Randamentul şcolar include evaluarea rezultatelor obţinute sub toate laturile personalităţii 

elevului, ca şi ale întregului proces instructiv–educativ al instituţiei şcolare, inclusiv eficienţa 

pregătirii şi învăţământului în plan social.  

În vederea obţinerii unor rezultate foarte bune cu elevii, ar trebui să se impună măsuri ca: 

întocmirea unui plan de lucru privind desfăşurarea procesului instructiv-educativ (management 

şcolar); asigurarea unui personal didactic calificat şi participant la strategii de formare; existenţa 

unui nucleu de cadre didactice bine pregătite din punct de vedere profesional şi metodic;  

motivaţie şi munca în echipă; concordanţă între cerinţele programei şi manualele şcolare; 

proiectarea planificărilor şi a unităţilor de învăţare conform programelor şi a obiectivelor 

operaţionale la fiecare disciplină;  îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele moderne; asigurarea 

unei baze materiale funcţionale şi moderne; folosirea materialului didactic;  folosirea soft-ului 

educaţional în predarea lecţiilor în AEL;  relaţia cadru didactic-elev; întocmirea unei fişe de 

progres şcolar pentru fiecare elev; asigurarea corelaţiilor inter şi intradisciplinare a elevilor; 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare continuă;   

realizarea programelor de învăţare care să ia în considerare sugestiile elevilor cu performanţă; 

aplicarea diferenţiată a metodelor/resurselor/sarcinilor de predare conform nevoilor elevilor 

diferitelor stiluri de învăţare şi cerinţelor programelor; realizarea de teste la nivelul catedrelor 

pentru verificarea periodică a progresului şcolar (evaluare diversificată); dezvoltarea relaţiilor 

comunitare. Toate aceste măsuri duc la promovarea imaginii şcolii, la dezvoltare şi reusita 

şcolară. 

Practica de iniţiere a fost realizată în Instituţia Publică Gimnaziul Gura-Bîcului, Raionul 

Anenii-Noi, satul. Gura-Bicului cu statut juridic – acreditat; tipul şi profilul - de stat. Istoricul 

agenţiei: Instituţia Publică Gimnaziul Gura-Bîcului se află în centrul satului Gura-Biculu, Raionul 

Anenii-Noi, avind o suprafaţă totală de 4000 m2. Clădirea a fost construită in anul 1984, fiind 

constituită din 3 blocuri, in care sint amplasate, biblioteca şcolară, sala sportivă, cantina, sala de 

festivităti.  

 Obiectivele:  

- perfecţionarea procesului de predare-invaţare şi 

obţinerea cu elevii a unor performanţe superioare 

de învăţare;  

- formarea continuă a cadrelor didactice prin forme 

sprecifice a procesului de invăţămint, în 

conformitate cu cerinţele reformei învaţămintului;  

- asigurarea finaliţăţii educative a procesului de 

învaţământ şi diversificarea ofertei de activitate 

extraşcolară pentru timpul liber a elevilor; 

- dezvoltarea acţiunilor prin cadrul parteneriatului pentru educaţie;  

- asigurarea unui sistem operativ de circulaţie a informaţiei, sistematizarea şi esentializarea 

acesteia.  

Durata activităţii de practică: începută la 14.03.16 şi finalizată la 25.03.16.  Activităţile 

realizate au fost (conform jurnalului zilnic) organizate conform obiectivelor curriculare: 
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1) legate de activitățile de dezvoltare a limbajului – limba română: să cunoaştem subiectul 

ca parte de propoziţie; să descoperim subiectul in diferite contexte; să analizăm partea 

de vorbire însuşită; să învățăm poezii etc.; 

2) de formare a cunoștințelor matematice - matematica: să rezolvăm probleme distractive; 

să antrenăm capacitățile prin rezolvarea exerciţiilor; să explicăm termenii: cantitate, 

preț, cost; să rezolvăm probleme simple cu tematica cumpărare-vânzare; să rezolvăm 

probleme prin metoda reducerii la unitate; să antrenăm capacităţile prin rezolvarea 

exerciţiilor; etc.; 

3) de educaţia economică: sa percepem o activitate de afacere; să apreciem rolul studiilor 

pentru viitoarea carieră; etc.; 

4) de formare a deprinderilor de viață: să explicăm ce înseamnă un incendiu; să explicăm 

de la ce se produce el; să explicăm cum să evităm un incendiu; să explicăm ceea ce 

înseamnă „trafic rutier”; să definim ceea ce este zebra în trafic; să desenăm zebra; etc.; 

5) de dezvoltare fizică:  să învățăm a arunca şi a prinde corect mingea; să punem în 

practică tehnica aruncării mingii; etc.; 

6) de educație muzicală: să citim cu atenţie cântecul; să explicăm cuvintele necunoscute; 

să însuşim cântecul; etc.; 

7) educație moral-spirituală: să recunoaștem valorile moral-spirituale în contextul unui 

text; să analizăm situaţii de viaţa reală şi imaginară conform normelor din sfera 

valorilor moral-spirituale, etc. 

Descrierea principalelor activităţi realizate 

Activităţile au fost realizate individual, în echipe, de sine stătător și împreună cu 

învățătoarea etc. 

Descrierea metodelor şi tehnicilor utilizate: tehnica citirii, schierii, însuşirii şi 

demonstraţia; comunicare; autoevaluare și evaluare în grup; verificări cu teste și alte probe, etc.  

 În ceea ce priveşte relaţiile cu personalul 

angajat şi/sau colegii considerăm că sunt bine 

organizaţi. Profesori dotați şi cu o bună experienţă în 

domeniu care mereu tind de a merge la pas cu 

tehnologiile noi. De la ei a fost observat şi a fost 

învățat cum e corect şi eficient de a comunica cu copii 

ceea ce a dus la stabilirea de relaţii foarte calde cu 

cadrele didactice. Datorită psihologului şcolar au fost 

însuşite câteva deprinderi, precum a rezolva o situaţie 

de conflict agravată între elevii ciclului primar dar şi 

faptul cum să poţi recăpăta atenţia elevului pe 

parcursul orelor, când el este deja obosit. 

 În cadrul activităţilor au fost întâmpinate următoarele dificultăţi. La început a fost ceva 

absolut nou, însă pe parcursul orelor stagiarul şi copii au devenit prieteni; apăreau dificultăți 

atunci când erau încercări de a-i adresezi o întrebare copilului, dar trebuia de ţinut cont de faptul 

că acesta să nu fie ofensat sau incomodat. 

 Condiţiile de practică oferite de agenţie au fost unele din cele mai bune. Stagiarul a 

primit permisiunea de a se încadra în activităţile opţionale, adică posibilitatea de a rămâne şi 

pregăti împreună cu profesoara materiale pentru ziua următoare, fiind luată în considerare părerea 

stagiarului.  

În urma efectuării practicii de iniţiere stagiarul a propus îmbunătăţirea unor aspecte - să 

se lucreze mai mult cu copii mai slab pregătiţi, activităţi suplimentare după ore, fiindcă părinții, 

din diferite motive, nu reușesc să muncească intelectual cu copii. 

Privind rezultatele obţinute, stagiarul a remarcat că de la început totul era absolut nou, 

însă spre sfârșitul practicii s-a reuşit atingerea confortului psihoemoţional. E ceva măreț şi tot 
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odată frumos atunci când lucrezi cu copii. A fost obţinută încredere de la ei, ceea ce este 

considerat a fi unul din succesele cele mai mari a stagiarului. A fost reuşit de a se discuta cu 

fiecare în parte, s-a întrevăzut poziția lor faţa de colegi precum şi fată de societate. 

În calitate de stagiar, consider că aş putea da următoarele aprecieri asupra activităţii de 

practică desfăşurate: stagiul de practică a 

fost util în mare măsură;  сalitatea instruirii 

practice a fost una foarte bună; аspectele 

pozitive cu privire la stagiul de practică 

efectuat - lucru în echipă; lucru individual; 

discursuri cu profesoara; implicarea în 

activitățile sociale. Aspectele care necesită 

îmbunătăţire cu privire la stagiul de practică 

efectuat: deprinderi de a se ajuta între 

colegi; conflictele între elevi; activitățile 

opționale; sala de sport; aprecieri curente asupra activităţii de practică desfăşurate pentru formarea 

ca specialist.  

Obiectivele şi sarcinile de lucru au fost clare şi s-a urmărit realizarea lor, сunoştinţele 

acumulate în cadrul activităţilor de curs şi seminar sunt folositoare. Competenţele care le-am 

dezvoltat pe parcursul stagiului de practică: atenția; munca cu profesorii; comunicarea cu copii; 

observația; activități cu elevii etc. La întrebările şi problemele discutate supervizorul a fost 

receptiv în foarte mare măsură: feedback-ul oferit de supervizore pe parcursul activităţilor 

desfăşurate a consolidat formarea abilităților practice, lucru în echipă cu supervizorul a contribuit 

la asimilarea de noi experiențe, s-au dat aprecieri privind perspectivele de colaborare etc. 

Coordonatorul de la catedră a evaluat prestaţia stagiarului şi a dat aprecieri asupra 

activităţii de practică desfăşurate. 

În rezultatul practicii de iniţiere efectuate de stagiar, s-a ajuns la următoarele sugestii: să 

se facă excursii pentru copii, diferite concursuri, activităţi realizate în curtea şcolii ceea ce va ajuta 

copii să se mai odihnească în raport cu normele stricte ce se cer în scoală; să poată să alerge, să se 

joace, ba chiar să se mai încerce la puterea fizică cu semenii săi. În rezultatul practicii de iniţiere 

efectuate de stagiar, s-a ajuns la următoarele observaţii, opinii şi concluzii personale: schimbarea 

metodelor de predare prin utilizarea mai largă a mijloacelor tehnice, tehnologiilor informaționale. 

 În urma practicii de iniţiere efectuate de stagiar, au fost acumulate următoarele impresii: 

elevii foarte repede şi bine au stabilit contact cu stagiarul (o persoană străină); stagiarul a fost 

primit ca un prieten, ținând cont de respect şi diferenţa de vârstă; 

 În urma practicii de iniţiere efectuate de stagiar, s-a ajuns la următoarele observaţii care 

ar putea aduce un plus valoare acestui gen de activitate: să se acorde mai multa atenţie copiilor ce 

cresc în familiile social vulnerabile pentru că sunt copii buni, cuminţi, însă, din lipsa de înţelegere, 

şi de comunicare acasă ei încep a trăi în lumea lor separată (lumea imaginară), fapt care, pe 

parcursul perioadei de trecere la adolescenţă, formează dificultăţi în dezvoltarea propriului „ eu”. 
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Ștefârța Adelina, Taha Abd El Rahman 

MARKERS OF INCLUSIVE EDUCATION: BOUNDARIES, LIMITS OR BORDERS? 

MARCHERII EDUCAŢIEI INCLUZIVE: LIMITE ORI HOTARE? 

Abstract 

The specialized literature shows that the the notion of inclusive education schould be more 

reviewed that the ideas of inclusive education because it exists in contrapuntal relationships to 

political, social, and economic trajectorieis within and outside of national borders. Generally speaking, 

inclusive education is used globally as a term that includes all humans. It has the role ti identify and 

give voice to the experiences and lives of people who live at the margins of social institutions and, in 

doing so, make visible powerladen polycultural discourse that construct differencies. 

Key-terms: equity, inclusive education, conceptualization, identity, people, experiences, social 

institutions, differences, collective, efforts, impact, students, families, models, resourses, educational 

policieis and practices. 

Rezumat 

Literatura de specialitate arată că noțiunea de educație incluzivă ar trebui să fie revizuită mai 

mult ca ideile educației incluzive, deoarece există în relații contrapunice cu traiectoria politică, socială 

și economică în interiorul și în afara granițelor naționale. În general, educația incluzivă este folosită la 

nivel global ca termen care include toți oamenii. Ea are rolul de a identifica și de a exprima 

experiențele și viețile oamenilor care trăiesc la marginea instituțiilor sociale și, făcând acest lucru, face 

un discurs polucultural, vizibil în putere, care construiește diferențe. 

Cuvinte-cheie: echitate, educație incluzivă, conceptualizare, identitate, oameni, experiențe, 

instituții sociale, diferențe, colectivitate, eforturi, impact, studenți, familii, modele, resurse, politicile și 

practicile educaționale.  

Whem speaking about equity and incusive education we must research the way how it 

affects students with a variety of difference markers, as are: ability, rase, citizenship, language, 

immigration status, etnicity, religion and gender. For example, researcher Berhanu speaks, in his 

papers, that increasingly, research in differences and diversity points to the important role that 

social construction plays in determining what indices are included within the parameters of 

normalcy and what is relegated to the margins and beyonds [after 9]. When investing inclusive 

education with agenda of movind the boundaries for children who are identified with a number of 

those markers, it becomes important to undestand how those limits or borders exists and are 

maintained, and how they intersect with another, or how they amplify one another [after 3].  

It is unanimous considered that Scandinavian countries, along with U.S.A., England, 

Canada, as the pioneers of inclusive education. The attraction of inclusive education is reflected in 

these mentioned countries because them alighted, officially, with this very important movement. 

Also, the preeminence of signed international agreements are endorsing the so-called inclusive 

education in the last thirty years. We can see that there is a very important feature of theory about 

inclusive education that is the presence of multiple forms of difference, but many of them are 

focused only on ability difference, as is the disability. Many researchers are arguing about 

inclusive education and they came to a point that there are two strands: 1) the justification of the 

need for inclusive education and 2) the implementation of inclusion.   

The researches showed that, in many cases, the inclusive education movement is focused 

only on students with disssabilities` acces to and participation in normative contexts. Inclusive 

education, from this perspective, means anything from phisical inegration of students with 

disabilities in general education classrooms to the transformation on entire educational system. 
Beginning the 1960s, many economically developed countries, as are Denmark, France, 

the United States and England begun a period of deinstitutionalization and normalization by 

intensive efforts on the part of grassroots organizers, families, and scholars. Soon, as a result, 
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legislation followed and established a set of principles to guide increasing inclusion in mainstream 

settings in mental health, adult disability services, and educational systems. After this, the 

changings and trends came into other countries: Japan, Hong-Kong, the Netherlands, Brazil, the 

former Soviet Union, Taiwan. Unfortunately, because of unstable economic, political situations 

and poverty, in some countries, as India, Nigeria, China, Spain, Pakistan, the Palestinian 

territories and South Africa, in was quite difficult to make the participation of these countries in 

the reforms.   

Then, in 1994, the Salamanca Statement was signed. It meant that ninety-two nations 

came to the common idea about what is ideal of inclusive education. Those nations agreed to 

promote inclusive education inside of the countries according and with respect to each country 

specific vision and principles.   

The researches and statistical data show that there are, in all educational systems, groups 

of students that struggle to learn, lag behind, and/or are experiencing a disproportionate failure 

rate. This can be explained with a situation when they do not have yet, for different reasons, 

access to the educational opportunities. UNESCO estimates about 900 million children. Among 

many factors, are mentioned inequitable historical legacies and systemic conditions. It means, that 

educational leaders must address to these educational inequities. There is a continious trend in 

many countries that is preferable to segregation in special programs, tracks and schools, to have 

and to implement a policy of inclusion when students with special needs and learners who are 

marginalized or excluded from schools because of their social class, ethnicity, gender, ability 

level, language background are studying in ordinary school with various forms of special 

supports. Inclusive education has sets of strategies to place students in ordinary classrooms and 

schools, because it is based on a comprehensive educational philosophy and because it is guided 

by some principles that are able to transform all speres of activity in all educational systems.  

In the same time, there are difficulties when speaking about inclusive education: 

- is ignored the large and complex historical and socio-cultural conditions of developed 

and developing nations; 

- the mantaining inclusive education have created country-specific consequences that 

constrains or stops the progress toward inclusive schools and systems; 

- there is a discconnection between the intent and practice of inclusive education that 

creates difficulties for reformers; 

- in a part of Asia and in latin America, and sub-Saharan Africa, for exapmle, financial 

restrictions are permanently limiting the coverage and extensiuon of inclusive education policies; 

- the process of globalization is crerating, unexpected, paradoxal situations that have 

deepened educational and social inequities, because many developing countries, till now, have 

difficulties to achieve an universal school access and completion, whereas developed nations are 

concerned with equity in participation and outcomes across different and diverse groups;  

- in many developed countries, there are still remaining kids and youths who are 

excluded from public education, for ex., as are some racial minority students that are 

disproportionately identified with disabilities labels and placed in more segregated programs that 

their White countreparts, although the students are identified with the same disability;  

- researches showed that a global movement that emerged out of equity concerns might, 

maybe with no intentions, create inequitable educational experiences for some groups. At the 

present moment, there are just a limited number of papers that can speak about the results and 

docuemtns as the potential unanticipated consequences of inclusive education within and across 

national contexts; 

- the greates challenge of inclusive education is connected to the power issues at the 

individual, family, organization, and system levels in explicit and systematic ways. It can be 

arguengly explained by the internal forces that blocks attaining the ideal of inclusive education as 
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the result being the failure of proponents of acknowledge and address the historical sediments of 

opression that are layered within institutions.  

 That is why is important to understand the cultural perspectived and to understand how 

race, ethnicity, citizenship, gender, and other markers of difference are conflated with ability, 

examining these questions is laced with the blindness and unconsciousness of familiarity.   

At the end, we can conclude that insclusive education: 

- has a variety of difference markers, as are: ability, rase, citizenship, language, 

immigration status, etnicity, religion and gender; 

- the social construction plays a great role in determining what indices are included 

within the parameters of normalcy and what is relegated to the margins and beyonds; 

- is important to undestand how those limits or borders exists and are maintained, and 

how they intersect with another, or how they amplify one another; 

- there are two strands of researches: 1) the justification of the need for inclusive 

education and 2) the implementation of inclusion; 

- in 1994, the Salamanca Statement was signed, it meant that ninety-two nations came 

to the common idea about what is ideal of inclusive education. Those nations agreed to promote 

inclusive education inside of the countries according and with respect to each country specific 

vision and principles; 

- the researches and statistical data show that there are still, in all educational systems, 

groups of students that struggle to learn, lag behind, and/or are experiencing a disproportionate 

failure rate. This can be explained with a situation when they do not have yet, for different 

reasons, access to the educational opportunities; 

- inclusive education has sets of strategies to place students in ordinary classrooms and 

schools, because it is based on a comprehensive educational philosophy and because it is guided 

by some principles that are able to transform all speres of activity in all educational systems, in 

the same time, there are difficulties that must be solved.  
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SOME CULTURAL AND NATIONAL HISTORICAL PERSPECTIVES OF INCLUSIVE 

EDUCATION 

UNELE PERSPECTIVE ISTORICE CULTURALE ŞI NAŢIONALE ALE EDUCAŢIEI 

INCLUZIVE 

Abstract 

Global, contemporary education makes visible the discourses of differences that are being 

engaged in inclusive education projects – that we commit our collective efforts to understanding how 

inclusive education is being constructed in multiple scales: local, national, global. The today`s situation 

shows that inclusive education schould be researched through critical look, because despite the 

impressive growth in interest and enthusiasm around it throughout the world, how it is defined and 

implemented, and for whose benefit, remains at best incompletely understood.  

Key-terms: assumptions, implementation, importance, difference and diversity, parameters of 

normalcy, margins and beyond, boundaries, identification, intersections, amplifications, multimple 

forms of difference. 

Rezumat 

Educația globală și contemporană face vizibile discursurile de diferențe care sunt implicate în 

proiectele de educație incluzivă - că ne angajăm eforturile noastre colective de a înțelege modul în care 

educația incluzivă este construită la mai multe nivele: locale, naționale, globale. Situația de astăzi arată 

că educația incluzivă ar trebui studiată prin aspectul critic, deoarece, în ciuda creșterii impresionante a 

interesului și a entuziasmului din jurul său în întreaga lume, modul în care este definit și pus în aplicare 

și pentru a cărui beneficiu rămâne în cel mai bun caz incomplet înțeleasă. 

Cuvinte-cheie: ipoteze, implementare, importanță, diferență și diversitate, parametri de 

normalitate, margini și dincolo de granițe, limite, identificare, intersecții, amplificări, multiple forme 

de diferență. 

Inclusive education has many different aspects that must be taken into consideration. One 

of them is the cultural historical perspective that researches inclusive education from the equity 

point of view. In this way, the term is used in a broad sense because it is identifying the 

theoretical commitments to historical analyses that take into account the power of mediating the 

culture in the changing processes. The public education, in this sense, has a goal and purpose to 

define the differences interaction to help states/nations, to shape their own version of inclusive 

education. So, each educational system has to create structures, to designate roles, to allocate 

recourses in various domains, as are curricular planning, funding, personnel preparation, but also 

to create a monitoring systems to track inequities to contribute to the process of implementation of 

inclusive education. It is important to understand the very complicated process of local equity 

conditions of inclusive education within a nation when it also allows ti be discerned all 

regularities and discontinuities across national context.  

The implementation of the principles of inclusive education in different states and nations 

should be based on multiple levels, as are: changes at the cultural historical level (national or 

institutional levels), life history analyses (the level of individuals), the examination of 

microgenetic change (moment-to-moment history of events). All mentioned levels are concerned 

with the role of cultural practices and the regularitive, interpretive, and instrumental dimensions 

that help to interpret the cultural dimension of inclusive education as a system.  

Researchers found that, when examining inclusive education, from the levels already 

mentioned, there can be discover „a silence” about some inclusive education issues, groups, or 

practices. If so, there is a necessity to filter these activities through the mentioned dimensions, and 

we can come to the intended outcomes of inclusive education as sharply more focused and more 

available for assessment, review, and critique. That is why there is a need to examine national 

habits, the organization of schools, the experiences of teachers, the attitudes of families.   
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In the scientific literature there were made researches and studies about equity in 

inclusive edcuaton. There were selected two groups of countries: 1) countries with historical 

commitment to inclusive education and its attendant historical legacies about differences that 

shaped a number of conditions that mediate the nature and qualities on inclusive education (first 

generation people in the U.S.A., Austria, England, Sweden, Germany); 2) second generation 

inclusive education nations (South Africa, Indiva, Kenya, Argentina). Researches were interested 

to understand how different models of inclusive education in countries with different historical 

commitments are affected (supposing affected differently) by economic opportunities, systems of 

stratification, policy climates, levels of investment in social policies, educational expectations for 

the citizenry, social movements, cultural forces etc. There were also an interested in finding how 

first- and second[generation groups are tracing differences, since local educational systems create 

distinct norms and regulations and disparate opportunities for groups to benefit from inclusive 

programs.   

In another hand, the researchers were interested to find the impact of glabalization and 

the tensions that were observed in a given nation between cultural continuity and change. This 

fenomenon also can make a specific model of how equity is dealing with inclusive education. As 

an example can be the U.S.A. that experienced long/standing pressure to cope with rapidly 

shifting demographics and inclusive responses for people with disabilities, and racial and 

linguistinc minorities. And because of multiple factors and conditions, these responses have 

changed over the time.  

Coming back to the U.S.A. experience, it is important to say that they continue to grapple 

with how to respond to differences in equitable ways. This process is very important one because 

it is a major hub of economic and cultural activity that was forced by the globalization as a 

process that affected equity in terms of inclusive education in education policy and practice. 

When speaking about the situation in Western Europe, researchers characterize this space as 

having significat intranational homogeneity that went into an insulation from massive 

immigration waves observed in the United States. However, Western European nations were not 

free of tensions related to various forms of differences. As well as globalization transformed 

rapidly the cultural and socioeconomical conditions or these nations.  From this point of 

view the nationality, citizenship and inclusion nations are heatedly contested now. That is why, 

across the nations, there are debates and developments in a very different ways of these notions as 

the institutional resources and historical conditions are.   

As for the second group of nations, the globalization and social changes mediated the 

nature and development of inclusive education. For ex., South Africa is involved in a process of 

defining its democratic identity because of previous brutal period of racial oppression. There are 

also tensions between western and indigenous identities. Researches stress the attention that great 

diversity in a given societies could forge a more complex social change climate. But there are also 

resistance movements and mechanisms and networks for building and maintaining pressuse on 

state bureaucracies. This entity can affect the status quo on a deeper roots level. Because the 

process is not finished, the researches can not forecast how these forces and develiopments are 

molding the general situation and outcomes of inclusive education and the consequences for 

educational equity.  

As a conclusion we can say that there are variations along key dimensions that include 

the interaction between a historical comitment to inclusion and the sociocultural conditions of a 

nation`s development level. The globalization is also influencing, as well as the intensity of social 

changes of examination of equity issues that can affect inclusive education. Researches and 

comparative analyses take into consideration these complicated and complex dimensions and 

nuances of local contexts because these ones are tracing regularities across and with national 

contexts. 
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LEARNING DISABILITIES – TRENDS FOR THE FUTURE 

STUDIEREA HANDICAPULUI - TENDINȚE PENTRU VIITOR 

Abstract 

The principal of equality and inclusion is a principal relates to procedures of integration and 

inclusion and makes school an institute that allows all students, including children with learning 

disabilities, get equally educated. The role of the ministry of education is to ensure the existence of 

optimal conditions to proper development of students with learning disabilities with faith in the value 

of difference and aspiring to allow each student equal chance. The article shows the status of the policy 

of the ministry of education in the past and the changes happens in the policy of the ministry of 

education in Israel for the future. 

Key wards: learning disabilities, education, the policy of the ministry of education, change 

Rezumat  

Principiul egalității și incluziunii este un principiu care se referă la procedurile de integrare și 

incluziune și face din școală un institut care permite tuturor elevilor, inclusiv copiilor cu dizabilități de 

învățare, să fie educați la fel. Rolul ministerului educației este asigurarea existenței condițiilor optime 

pentru dezvoltarea adecvată a elevilor cu dizabilități de învățare, cu încredere în valoarea diferenței și 

aspirarea de a permite fiecărui elev șanse egale. Articolul prezintă starea politicii ministerului educației 

în trecut și schimbările se petrec în politica ministerului educației din Israel pentru viitor. 

Cuvinte-cheie: Nevoile de învățare, educația, politica ministerului educației, schimbarea. 

Introduction 

At the age we live in knowledge and learning take a growing place in the complex of 

skills that required to proper functioning in economic and social levels. Recognizing the 
importance of education brought in the last generation a growing acknowledgement in the 

difficulties of students having learning disabilities. The role of the education system and of school 

is to give equal education to all students [9]. By the last years, in Israel in particular and in the 
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world in general, there is an accelerated growth in the number of students with learning 

disabilities having recognition and help. A learning disability is the most common disability in the 

education system. The professional literature estimate the number of students with learning 

disabilities in the regular education in about 10% of all students [4]. 

The research knowledge emphasizes the link between the educational environment and 

the way a student cope with learning and his success in social and functional tasks. School 

supports the student with learning disability in his self-image, in his mental power, in his proper 

development and his success coping in life [1]. 

School and the students with learning disability 
School is a crucial link in designing the psychologic learning products of students with 

learning disabilities, which largely explains the difference between students with learning 

disabilities that succeeded to get advanced degrees and work in prestige professions and students 

that have difficulties to complete their studies and integrate in professions appropriate to their 

intellectual abilities. The school's strength as a powerful system in designing the mental power of 

the student with learning disability and in his promotion to success is built in complexed 

comprehensive long term processes [4]. The various theoretic approaches in education, 

psychology and sociology related to school's structure and the treatment in learning disabilities 

may be summarized in three main terms: 

1) Inclusion – the term inclusion in the educational context is related to the 

education system's role to attend the different needs including educational, physical and social 

needs of all children and mostly children with special disabilities (as learning disabilities) and 

integrate them in the general system [9]. 

2) Differentiation – this approach has two different meanings in literature: 

A – in the psychologic individual approach the term present different relation of the staff 

to the different children in school. The focus is in the individual and the assumption is that his 

behavior is a result of teachers' behavior [6]. 

B – in the social critical approach the term differentiation presents exclusion, meaning 

taking out specific groups to the margins of society as part of social stratification. 

3) Stratification is a main term in sociologic approaches concerning the education 

system and examining the institutional structure and the social collective processes and their role 

in the education and social system. Therefore, it examines school functioning in society (Haran, 

1990). The basic assumptions of social stratification are anchored in the capitalist – achievement 

system of values that assumes that variety between people in society has hierarchic significance. 

According to these basic assumptions, some education systems is sorting its students to groups 

according to hierarchic principals of status and exclude specific groups, as learning disabilities, 

from the main system [8]. 

In order to understand the policy of the education system in the last decade towards 

students' variety in general and students with learning disabilities in particular I will review the 

development of the change in consciousness about learning disabilities along the years in the 

education system [4]. 

The policy of the education system – developmental view 

El-Dor, 2014, describes the development of the policy of the ministry of education since 

the 1960's. The policy of the ministry of education in Israel may be developed into rough periods 

of ten years: (1) The exclusion policy – in the 60's – the responsibility to the academic difficulties 

and failure were laid on the student and his parents. The children that have difficulties were 

accused in laziness, not caring, lack of motivation or incompetence. The education system 

avoided taking responsibility for those students. (2) The ease – in the 70's – in this period the 

students with learning disabilities was perceived as «sick» that the education system and school 

system have to heal them. The healing was based on reinforcing teaching on one hand and ease 

from the other hand. (3) The equal opportunities policy – in the 80's – with the progress in 
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academic research the education system understood that children with learning disabilities has 

normal abilities and therefore there is a need to give equal opportunity to each person to find his 

way, even if it is a different way. With the development in this area and the understanding that 

each child needs a different ease, these students have got different and varied ease that were 

supported by professional diagnosis. (4) The accountability policy – in the 90's – those years were 

characterized by transition from procedural policy to educational pedagogic policy that its goal is 

not only «to solve» the student's problem, but also motivate to change in the organizational 

educational culture of schools, so that school will adjust itself in all organizational subjects and 

educational processes to students with learning disabilities. Two main expressions of it were: the 

first was the appointing of a committee to examine the issue of extracting the ability of students 

with learning disabilities that determined that the components of personal and systematic coping 

in promoting students with learning disabilities must be emphasized. The second expression was 

establishment of a department of learning disabilities in the ministry of education that is 

responsible to form the policy of the ministry of education and its implementation in schools. (5) 

policy of personal and system empowerment – the 2000's – the ideologic basis of the policy of the 

ministry of education in the 2000's was that each student with learning disability has a potential to 

success and the state's duty is to create terms for its realization. The ministry of education led at 

those years new systematic policy that was aimed to implement a perception of creating terms to 

equal opportunity based on adjusted pedagogic array. The implementation of the perception 

included a need to change two main work sections, the first, public, increasing the awareness and 

accessibility of the knowledge about the disability and its implications through conferences and 

use of written and electronic media [2]. This accessibility to the audience has «repositioned» the 

learning disability. This change had large influence in understanding the phenomenon and the 

relation to the student with learning disability. No longer a lazy incompetent student but a student 

that besides his difficulty has ability and can manage his life successfully with the disability. The 

second section is the professional in which included training of educational consultants and 

educational psychologists, creating plans of training teaching teams through guides of the 

department of learning disabilities creating treatments based on detection – intervention – 

diagnosis – evaluation along the age sequence [7]. 

Trends for the future, what else is required? 

To promote and reinforce the social – emotional – academic functioning of children with 

learning disabilities the range of opportunities to success has to be widening. A work model based 

on wide knowledge from various disciplines is required. A theory of mutual work that will bind 

bodies working in different levels inside the community has to be created and make uniform 

language and leading lines to proper treatment wile cooperating between the factors. The model 

has to lean on the following principals [4].: (1) Integrative intervention – the intervention lays on 

the cumulative knowledge that clarifies that learning disability exists in the «border area», i.e. in 

the inter-disciplinary field that includes several professions, therefore the knowledge has to be 

flanged to building an intervention model. (2) Relations of professional cooperation – all 

professionals that have official training required to practice this area has to be acknowledged. It is 

important that all professionals of different disciplines will create professional cooperation to 

promote knowledge. (3) Ethics of concern for others – giving adjusted respond to prevent a 

development of social – academic difficulties around the disability and from an optimal 

perception based on social justice. Therefore, in the individual level there must be reference to 

personal and behavior variables, and in the level of community there must be an expression to the 

change in giving social preference to the child with learning disability. (4) Development of 

models adjusted to implementation on the move – development of an intervention program has to 

base on evidences anchored in theoretic background and updated research, but within learning 

together in interaction with field people and professionals of different knowledge domains. (5) 

Factors of sturdiness and protection – the intervention model has to base on protection factors that 
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were identified in research as raising the chance of the child with learning disability to develop in 

healthy way and find his place in society as a successful adult [3, p. 477-503]. 

Summary 
The perception that guided the ministry of education about students with learning 

disabilities was changed along the years. During the last ten years, due to the development of the 

clinical and research knowledge in the subject of learning disability and braid research the 

department of learning disabilities in the ministry of education has started to move the emphasis 

in determining and implementing the policy to processes of detection and intervention to 

adjustments in teaching methods and to graduated adjustments. An organizational infrastructure 

was built to developing intervention programs [7]. The new knowledge existing today requires 

some changes in determining the policy [4]. The intervention policy has to be designed basing on 

developmental prevention model, that refers to developing main skills related to learning, 

reinforcing and practicing it and optimal development within developing ways of systematic 

follow-up and coordination between different professional factors. 

This change requires establishing updated inter-disciplinary knowledge and building 

mapping processes, detecting intervention and systematic follow-up of the student's functioning as 

a basis to making decisions about the continue of effective intervention. 
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DETERMINING FACTORS OF SCHOOL PERFORMANCE OF THE PUPILS OF 6-12 

YEARS 

FACTORII DETERMINANȚI AI PERFORMANȚELOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR 

DE 6-12 ANI 

Abstract 

In order to facilitate the research of the phenomenon of school failure and its actuality, we 

used many scientific sources to elucidate the concepts of developing different methods and techniques 

within school activities; concepts regarding the components of an efficient activity for pupils; concepts 

of identifying the degree of influence of the non-educational environment on the child; theory of 

learning within cognitive psychology.  Each pupil has the right to school performance and to achieve 

own standards and realizations. For this, we have to know the factors and indices that manifest peculiar 
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influence on the realization of progresses among pupils. In consequence, we got as main factors in 

determining the school performance/failure the teachers’ role (as attitude of ways of pupils’ 

assessment) and the way we are relating to our own personality and the value which the individual 

gives to himself; also, we consider interesting to study if there are differences at the level of thinking 

styles of the pupils from different environments (urban – rural). The practical value of this work are 

represented by the results of surveys regarding the school failure which reflect the historical stage we 

are going through with its specific social and economic peculiarities, with inherent gains and 

shortcomings – all this having direct and indirect impact on the problems confronted by pupils. In this 

order of ideas, we would like to consider the following: the perspective in economic life of the country, 

the emphasis of some deficiencies in communication among pupils, parents and teachers determined 

by the precarious economic condition of families and school.  

Key-words: school activities, school failure, school performance, non-educational 

environment, thinking styles, different environments of development.  

Rezumat 

Pentru a facilita cercetarea fenomenului eșecului școlar și a actualității acestuia, am folosit 

numeroase surse științifice pentru a elucida conceptele de dezvoltare a diferitelor metode și tehnici în 

cadrul activităților școlare; concepte privind componentele unei activități eficiente pentru elevi; 

conceptele de identificare a gradului de influență a mediului non-educațional asupra copilului; teoria 

învățării în cadrul psihologiei cognitive. Fiecare elev are dreptul la performanță școlară și la realizarea 

propriilor standarde și realizări. Pentru aceasta, trebuie să cunoaștem factorii și indicii care manifestă o 

influență deosebită asupra realizării progreselor în rândul elevilor. Prin urmare, factorii principali în 

determinarea performanței școlare / eșecului sunt rolul profesorilor (ca atitudine a modului de evaluare 

a elevilor) și modul în care ne raportăm la propria noastră personalitate și la valoarea pe care individul 

o acordă; de asemenea, considerăm interesante studiul dacă există diferențe la nivelul stilurilor de 

gândire ale elevilor din medii diferite (urban - rural).Valoarea practică a acestei lucrări este 

reprezentată de rezultatele anchetelor privind eșecul școlar care reflectă etapa istorică pe care o 

parcurgem cu particularitățile ei sociale și economice specifice, cu câștiguri și neajunsuri inerente - 

toate acestea având un impact direct și indirect asupra problemelor cu care se confruntă elevii. În 

această ordine de idei, dorim să luăm în considerare următoarele aspecte: perspectiva vieții economice 

a țării, accentuarea unor deficiențe în comunicarea elevilor, părinților și profesorilor determinată de 

condiția economică precară a familiilor și a școlii. 

Cuvinte-cheie: activitățile școlare, eșecul școlar, performanța școlară, mediul non-

educațional, stilurile de gândire, diferitele medii de dezvoltare. 

The educational system confronts daily the phenomenon of school failure that are 

growing and intensifying as days go by. The teacher encounters inevitably this phenomenon in 

daily life. There are many pedagogical investigations, studies regarding the education contents, 

efficient teaching-learning methods, school performance or failure. Nevertheless, parents and 

teachers are seeking for answers to the question – where are the origins of school failure? That is 

why, we would like to emphasize the factors trained in the educational act – parents, teachers, 

administration of the educational institution, etc., that influence the school performance or failure.  

The goal of the given research was to identify the causes of school failure at the young 

age of pupils.  

The methods and the sample of research: we used the structural observation and the 

questionnaire for pupils, which were applied on 92 pupils.   

A part of specialty literature treats the school failure and unsuccess as being similar 

phenomena (the terms are synonyms) while some authors make differences between these two 

concepts tracing an extremely sensitive border between them [6].   
In the context of decline and permanent changes registered in the last period, at the level 

of society and educational system, the problematics of education could not be analyzed without 

making references to phenomena of school maladjustment and school unsuccess/failure. This fact 
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emphasizes the breadth, seriousness and negative effects that the given phenomenon extends over 

society and education, leading to a vicious cycle supplied by this phenomenon [1].  

The researchers treat the unsuccess and failure as being a single phenomenon, preferring 

to use the term “failure”. Accordingly, the concept defines the phenomenon in general, as an 

ensemble of “didactic/educational situations which mark the momentary possibility of the pupil to 

achieve the pedagogical objectives at different levels of the teaching process.” [3]. This definition 

is representative, first of all, for the cognitive failure that presupposes non-realization of tasks, 

established objectives or their superficial treatment that in time leads to certain educational 

deficiencies. There is also the “non-cognitive failure” that implies the child’s inaptitude to face 

the requirements of school environment, fact that underline the relation between failure and 

school maladjustment [4]. 

The school performance represents the result of an ensemble of factors noting that the 

contribution of each factor differs, and the dependence on their nature and functional relations 

among them have also a specific impact on the mentioned phenomenon.  

 When these factors interact, sometimes some of them have a complementary role towards other 

factors, while in other cases other factors compensate the scarcity or embarrass the action of 

others. 

The specific contribution of each factor is difficult to determine. The influence of factors 

is not definitive, fatal and unchanged. External factors are changing as effect of the efforts 

undertaken to their permanent improvement, and internal factors are modeled under the 

continuous influence of external ones. Intellectual, attitudinal, affective processes could be 

remediated sensitively by the action of factors of socio-cultural, family and especially school 

contexts [5].  

 Figure 1. A hypothesized model of the five non-cognitive factors impact on school (academic) 

performance within class, school and socio-cultural context [2]. 

Studying the literature related to mentioned-above five non-cognitive categories, we tried 

to conceptualize the relationships among factors as well as the relation of each factor to school 

performance. Thus, we get a model (Figure 1) that illustrates the relations between these factors. 

Even though we consider that much more research is necessary to check the relative strengths of 

the “paths” in this model, the importance of each category of factors that influence others, and the 

ways they interact. We are supposing that many non-cognitive factors are reinforcing each-other 

and that relations are often reciprocal [2].  
 Thus, we would like to present more emphasis in order to define the role of this series of factors 

regarding the school performance of the pupils. The results of applied research methods (research 

sample of 92 children) are consisted of: the analysis of primary documents (school registers), 

observation (applied to pupils of 6-9 years age, that is 48 pupils of total number of sample, 
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respectively 52 %) and questionnaire (applied to pupils with age between 10-12 years, that is 44 

pupils of total number of sample, the percentage expression being 48) (Figure 2). 

 
Figure 2. Distribution by age groups.  

 
Figure 3. Distribution of sample by sex 

 Figure 3 presents the distribution of the sample by sex (M/F), thus the group of girls is 

larger than group of boys: 58 % (53) girls and 42% (39) boys. The participants were selected by 

the principle of voluntary participation, respectively girls were more active and willing to 

participate. 

The analysis of school registers, realized under the monitoring and participation of school 

teachers, presents the following information:  

 
Figure 4. Distribution by years of study according to the results that prove the school 

failure 
 In distribution by sex (M/F) we observe an increase of the school failure to girls during 

the academic year, while the boys’ indices show a decrease of 2 % in the same time interval. 

 Regarding the variable of sex, some studies report a significantly higher rate of the school 
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failure to girls regardless the parents income; in case of poor environment provenience, the 

frequent school failure of girls is explained by the fact that they are carrying on home activities, 

brothers/sisters care, providing activities that bring money, in case of developed societies the 

school failure of girls correlates with changes peculiar to puberty stage of personality 

development; thus, the interest for opposing sex and school failure leads to precocious marriages 

or pregnancy.   

Regarding the structuring by age, we notice an increase of the school failure to the age 

group 10-12 years and stagnation to the group of 6-9 years age in comparison with last year. This 

type of failure presents low levels of competence of the pupils, leading to poor results to school 

exams and competitions. These low levels of competence could be explained by the retard of the 

intellectual development or by a set of shortcomings in motivational, volitional and operational 

fields as followings: a lower level of aspirations and expectations related to school activity and 

own ego; diminished volition necessary to formulate the objectives of learning and overtaking the 

obstacles that appear inherently during the activity of learning; the lack of some skills of 

systematic work and pupil’s habit to self-asses his/her academic results from the perspective of 

some objective criteria promoted by school; deficiencies at the logical-abstract thinking level as: 

linguistic incompetence (to answer concisely or in a developed form the teachers questions); 

incapacity to relate pieces of information (to place them in various and flexible contexts); lack of 

a dialectic way of thinking that would alternate the judgments pros and cons; poor capacity of 

concretization a certain phenomenon or a principle learned at lessons; the incapacity to produce a 

hypothetical-deductive discourse necessary to formulate some conclusions or generalities; the 

absence of the critical spirit in thinking process, indispensable to the manifestation of some 

attitudes towards received ideas and formulation of some judgments of own value, etc.  

The school failure could have different degrees of amplitude: for example, a reduced 

amplitude – when the failure manifests only in relation to some disciplines or studying tasks as 

expression of the lack of interest and inclinations (aptitudes) for given disciplines or as result of a 

non-interesting way of teaching the discipline.   

If this partial failure is not counteracted in time, when it can lead to failed situations of 

given pupils or to repeated exams (failed exams). When the failure concerns all disciplines of 

study plan, all aspects of the school activity, then it gets a generalized character. Such pupil with 

generalized failure presents serious gaps in knowledge, is absent without motives, manifests 

aversion towards learning process and contempt to school authority in general: in classroom 

he/she disturbs the lessons by teasing colleagues and making some bad jokes.   

The causes of school failure consider the quality of school life, the relevance of didactic 

methods and techniques for pupils cognitive styles, the features of assessment procedures, the 

academic and professional orientation, the school openness to community’s problems, the 

discipline style, etc.  

The fact that school failure is a subjective phenomenon results also from the following 

situation: the same result got by two pupils may be considered by one of them as a success and by 

the other as failure. This thing depends on the level of aspiration of everyone involved in the 

educational process: thus, for a less ambitious pupil that is aware of the fact that he/she has poor 

intellectual competences, the grade 7 is appreciated as being very good, while for a conceited 

super-motivated pupil this grade represent a regress. Also, in the process of evaluating a concrete 

situation as failure or success, the criteria and perspectives implied for this process have an 

important, special role.  

Conclusions: The school has the mission to manage the internal resources of the child, 

helping him/her to approach the state of personal fulfillment and the ideal built and promoted by 

the society. We tried to present the impact of family, economic condition, individual features 

upon the pupil and the phenomenon of school failure.   
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Children that live in poor families have fewer chances to acquire a complete school 

education. The economic statute correlated to school failure is evaluated by such variables as: the 

degree of training and education of the parents, the father’s specialization, family income and its 

level of living. Certain families haven’t financial resources necessary to pay school requisites, 

taxes, the transport to school, the uniform, etc. Unfortunately, the risk of school failure increases 

while the pupils are growing up.   

The mentioned above subjective aspects related to school failure prove the fact that it has 

a strong individual character depending not only on external objective factors but also on the 

peculiar way the pupil perceive him (her) self and self-assess the results 
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THE RELUCTANCE OF THE SCHOOL ENVIRONMENT TOWARDS CHILDREN 

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE ORDINARY CLASS 

RETICENȚA MEDIULUI ȘCOLAR FAȚĂ DE COPIII CU NEVOI EDUCAȚIONALE 

SPECIALE ÎN CLASA OBIȘNUITĂ 

Abstract 

The child with disabilities is that child that needs more attention, the specialists’ implication 

to help him to integrate into society. Many families cannot care of these children because they don’t 

have enough knowledge and necessary skills. The child with special educational needs has to get 

pedagogical and social assistance. We are going to research namely the aspect of socio-educational 

inclusion of these children through the organization of educational process in the general school, in the 

ordinary class.  The problem results from the actions that are undertaken in order to integrate children 

with special educational needs in community, school, and from the reticence towards these children 

that are different, respectively difficult to understand. Relating the possibilities of the atypical child to 

school requirements represents a process that needs the analysis of many individual and external 

factors. Child with special educational needs in the general school usually belongs to the groups of 

children with learning difficulties, children that need a special attention, an individual approach. 

Unfortunately, we are witnessing a rejection of these children by the school environment that includes 

teachers, educators and colleagues. The reticence of these groups creates barriers and difficulties in the 

process of educational inclusion of these children. Our research has as goal to identify these factors 

that are detrimental to the educational process optimal for all children from an ordinary class.  

 Key-words: children with special educational needs, ordinary class, reticence, social groups, 

school environment, methods of working with children with SEN, optimal process of learning. 

Rezumat 

Copilul cu dizabilități este acel copil care necesită mai multă atenție, implicarea specialiștilor 

pentru ai ajuta să se integreze în societate. Multe familii nu pot avea grijă de acești copii deoarece nu 

au suficiente cunoștințe și abilități necesare. Copilul cu nevoi educaționale speciale trebuie să 

beneficieze de asistență pedagogică și socială. Vom cerceta aspectul incluziunii socio-educaționale a 

acestor copii prin organizarea procesului educațional în școala generală, în clasa obișnuită. Problema 

rezultă din acțiunile întreprinse pentru integrarea copiilor cu nevoi educaționale speciale în comunitate, 
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școală și din reticența față de acești copii, care sunt diferiți, respectiv greu de înțeles. Relaționarea 

posibilităților cerințelor atipice la școală reprezintă un proces care necesită analiza multor factori 

individuali și externi. Copilul cu nevoi educaționale speciale în școala generală aparține, de obicei, 

grupurilor de copii cu dificultăți de învățare, copiilor care au nevoie de o atenție deosebită, o abordare 

individuală. Din păcate, suntem martorii unei respingeri a acestor copii de mediul școlar care include 

profesori, educatori și colegi. Reticența acestor grupuri creează bariere și dificultăți în procesul de 

incluziune educațională a acestor copii. Cercetarea noastră are ca scop identificarea acelor factori care 

sunt în detrimentul procesului educațional optim pentru toți copiii dintr-o clasă obișnuită. 

Cuvinte chie: copii cu nevoi educaționale speciale, clasă obișnuită, reticență, grupuri sociale, 

mediul școlar, metode de lucru cu copiii cu CES, proces optim de învățare. 

The expression special educational needs (SEN) represents a relatively new phrase, came 

mainly from the desire to substitute the “educational abnormality” or the “school maladjustment” 

that don’t correspond to the new vision on the Right to education. The concept was launched in 

1978 in Great Britain with Warnock Report, document that has represented the basis of the reform 

of special education in this country. The expression was taken by other countries, even by some 

countries of Latin origin (Spain, Portugal). The International Congress of Special Education at 

Cardiff (August 1990) had as topic the paradigm: “The special educational needs – real or 

artificial?” Afterwards, the term was taken by UNESCO.   

 SEN means a “continuum” of special problems in education, from serious and profound 

deficiencies to mild deficiencies of learning. Their register, in the UNESCO acceptance (1996, 1) 

includes:  

- difficulties/disabilities of learning; 

- retard/mental deficiency/ severe difficulties of learning;  

- language disorders; 

- physical/motoric deficiencies; 

- visual deficiencies;  

- aural deficiencies;  

- emotional (affective) and behavior disorders (UNЕSCО, 1995) [1].  

 The notion of Special Educational Needs (SEN) designates the educational needs 

complementary to general objectives of the school education, needs that require a schooling 

adjusted to individual peculiarities and/or characteristic to a certain deficiency (or learning 

disorder), as well as a specific intervention by means of corresponding rehabilitation/recovery [3]. 

Dr. Montessori declares that the discipline in this case is rather “a path” than a fact 

because it is performed indirectly, i.e. the results aren’t achieved in classic way of confronting the 

problem but by spontaneous improvisation according to the situation and developing activity [4]. 

Goertz notices that the process of inclusion of children with SEN in school underlines the 

value of each child providing the opportunity to learn academic subjects alongside the emotional 

skills. He states that there is no “bad”/“good” children, specifying that the educational system 

bears a huge responsibility, and within the process of “serving” the society and children in 

particular, it has to take into account all peculiarities of each child – his/her biological, 

psychological, environmental characteristics and aspirations in order to facilitate the inclusion 

process [2].  

The goal of the research: to identify the positions of different groups towards the 

adaptation of the learning process in the ordinary class and the necessities of children with special 

educational needs.  

The hypothesis of the research: the learning process of children with special educational 

needs in ordinary classes is more difficult because of the reticence of implied groups.   

The sample of our experiment is represented by 46 subjects: 19 teachers, 16 parents and 

11 pupils with special educational needs.   
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One of the methods used in research was standardized conversation which had a low 

degree of freedom during the discussion, because all subjects had to answer the same questions 

formulated alike for each of them. In our research we used a guide of conversation with prepared 

questions. All questions were posed to all participants with additional explanation according to 

the peculiarities of the conversation’s subject.   

According to the received answers we concluded that the vision of participants differed: 

1) there are no sufficient information on school activity, on tendencies of reform 

and modernization;  

2) teachers haven’t sufficient training to work with these children;  

3) school mates are not inclined to work in the tempo of children with sen;  

4) are not sufficiently involved in taking decisions (especially regarding the 

activities related to some financial points); 

5) there are few activities in which parents, pupils and teachers are involved;  

6) the parents committee is not so active as expected;  

7) the actions of supporting vulnerable families implies only collecting food and 

clothes;  

8) children with special educational needs require a special approach, fact that is 

not respected during the lessons;  

9) children with SEN are left on their own during the lessons;  

10) their presence is not visible in school, classroom.  

 The data interpretation allows us to conclude that informing process as technique is the 

essential strategy in implementing the conception of inclusive education – the society should be 

sensitized and prepared to accept these children/persons. Thus, the community mobilization is 

very important in this context.   

The subjects inquiry took place according to the subjects age, their statute and role in the 

life of child with SEN. Thus, the subjects offered more answers that, actually, didn’t differ very 

much from one group to another (parents, children, and teachers).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. School attitude towards children with SEN 

 We observe in Figure 1 that the participants express mistrust in changing the attitudes 

towards the children with SEN from school: most of them are convinced that the basic attitude 

manifested by children, parents and teachers represents tolerance – 25%, a good fact is that 22 % 

identify the acceptance as following form of attitude placed immediately after tolerance. As in 
every environment, the attitudes are different, and we find the resistance and discrimination with 

values of 19 % and respectively 15 %.   

We conclude: 26% of 100 % of interviewed people chose the tolerance, respectively we 

concluded that the school as entity was not open for children diversity in its essence. The 
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percentage is very low to determine a large field of tolerance of these groups. We could not 

interpret completely the results because we didn’t use questions of clarification, we could mention 

that the subjects expressed the position of tolerating the presence of children with SEN in their 

life. We would like to add that 18 % has the position of empathy towards the children with special 

educational needs, but mainly towards children with disabilities.   

Regarding the acceptance, the percentage showed us that a certain number of subjects 

expressed a position of acceptance, implication in the school life of children with SEN the same 

as all others.  

The resistance and discrimination are attitudes/positions expected and predictable for our 

research. These positions explain the phenomenon of socio-educational neglect of the children 

with special educational needs. The resistance from the teachers is the most serious and 

complicated, because they endanger the process of socio-educational inclusion of the children 

with special educational needs. Respectively, the parents’ involvement in the process of 

facilitation of the inclusion represents a compromise because of school attitude in general.  

 
Figure 2. Barriers in creating inclusive school 

According to the answers offered by respondents, we chose only the answers of high 

frequency (Figure 2). Thus all participants (100%) have identified as the major obstacle the 

financial shortcoming (each of every participant had commented their answers specifying more 

points that would require financial cover: bigger salaries for teachers, unities of supporting 

teachers, universal adaptations, campaigns of awareness, efficient wheelchairs (of high-

performance), free lunches, arranging friendly pleasant spaces – for children and parents 

recreation); the second place according to obtained value had the hindrance of architectural 

barriers chosen by 15 respondents (75% of 100%) with similar arguments (the lack of access to 

school, the lack of the way of getting from one floor to another, the sanitary groups are 

maladjusted to the needs of the children with disabilities, the training rooms are not convenient to 

move with wheelchair); teachers and some parents (50% of respondents) chose as main obstacle 

the lack of efficient tools of applying social policies and normative acts (many strategies and 

plans of actions are implemented, but there are no real results, nor responsible persons for 

implementation, the normative acts are unknown and not applied by the professionals); about 38 

% of respondents identified as obstacle the creation of a friendly school, and we suppose that the 

main reason represents the prejudices overwhelming the society (the children with disabilities 

should study in special schools or at home, the children with special educational needs should not 

be integrate in general school, because their presence is not beneficial for other children – it 

embarrasses them, makes them to feel guilty); the reticence of the school staff was identified by 

25% of respondents as being unprepared for working with these children, the motive being that 

they would not succeed to organize the training process efficiently, and other 30% referred to the 

lack of information of the didactic staff, parents and children characterized by “normal” 

development.   
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A full performance of the children with disabilities/special educational needs in an 

ordinary (public) school requires more distinctive stages that need some time, which will consider 

the assurance of optimal conditions for a new form of school organization and curriculum applied 

in that school. Thus we present bellow the most important stages of this extensive reformative 

approach of the actual system of education from our country. 

Sensitization (awareness) – the first stage that aims for preparing the school environment 

(starting with school administration, and children’s parents). This stage is characterized by the 

attempts to determine and emphasize the human potential working within the school (first of all 

teachers) that would choose and acquire the necessary competences in the work with classes and 

pupils included in the program of integration or inclusion. 

Training – is the next step, the persons from school involved in didactic activities and 

who manifest openness to the integration idea are included in a program of training where they 

acquire principles, methods and techniques appropriate to the instructive-educational activities 

with deficient and/or difficult pupils, and, at the same time, they learn ways by which these 

methods could be adjusted during the lessons for each category or type of pupils, so that each 

child will get the knowledge in accessible form and way to their own capacities and requirements 

of learning.  

In order to confirm this hypothesis we carried out an inquiry by posing one question with 

two options of answer: Yes and No. The inquiry was aleatory among parents and teachers (21 

subjects that didn’t participate to conversation): Do you think that an efficient educational and 

social inclusion is possible at the actual moment? This is more a control question because after 

structural conversation we discovered the subjects’ positions towards the school in general, and if 

the reticence towards the children with special educational needs is present in the life of general 

school.  

The parents’ position is very important when we are speaking of inclusion in the context 

of all promoted policies. If parents don’t have confidence in inclusion as measure and policy, 

respectively, the neglect as phenomenon will have larger share concerning the children with 

special education needs.   

It is interesting the fact that for social inclusion the majority of parents give “Yes” answer 

(71% of the absolute value of 100%), and 29% of parents choose the answer “No”. For the 

educational inclusion, things are exactly vice-versa: for “yes” there are only 38% of answers and 

for “no” – 62 % of answers.   

The groups show more distrust in the inclusion process that is not referred directly to 

them, having professional or parental responsibilities. Each group from its position knows better 

how things should be managed or has confidence in its activity.   

Conclusions: the inquiry by a single control question gave us the chance to confirm 

additionally the proposed hypothesis and to point in our research the following statements:  

 parents don’t manifest trust in educational inclusion in comparison with social one 

because they count on themselves, namely on family;  

 parents don’t have sufficient knowledge and skills to raise and care a child with 

special educational needs;  

 parents don’t perceive the neglect of educational needs of the child as actions coming 

from themselves;  

 teachers perceive the parents’ position as being passive and disengaging in the process 

of child’s education;  

 teachers consider that the socio-educational inclusion is indispensable and it 

represents a common task for family, community and school;  

 teachers believe that their task within the inclusive education is too big and is not 

well-thought strategically and it doesn’t reflect, satisfy always the individual needs of the child. 
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 In the situation of a mutual mistrust, of an inefficient collaboration the child with special 

educational needs is the one who suffers, the child that needs all involved actors – teachers, 

colleagues, family – in order to overtake the difficulties, to have favorable conditions for 

development according to his/her individual needs.  

 Additionally, in conclusion we would like to mention the Montessori approach to the 

educational process that involves the inclusion of children with special educational needs within 

ordinary public schools. By the way many interested persons/researchers in the issue of children 

with special needs take into consideration the Montessori “philosophy” that involves 

recommendations and principles regarding the process of improvement the educational process of 

the children with special educational needs in an ordinary class. They agree some of them:  

 The materials and the environment. The classroom should be equipped with a wide 

range of materials and utensils that will imply the efficient teaching-learning process of all pupils.  

 Multi-age class. Montessori considers that children should be arranged in multi-age 

classes, so they can learn from older pupils that will help the younger children in the learning 

process.  

 Following the child. The children should work and learn at their own tempo, they 

should follow their own interests concerning reading, writing and research processes. The given 

principle avoids competition, test scores, and grades within educational process.  

 Consistency. The multi-age classroom implies stable didactic staff during the study 

cycles, permitting to develop a good relationship with parents and children.  

 The philosophy of Montessori. Montessori advocates for peace, cooperation, and 

respect that exclude teasing and mocking the children with special educational needs. 

The Montessori principles that are criticized are: 

 Class size. According to Montessori the classes should be large – it leads only to 

strong relations between pupils, but the relation teacher-pupil is lost.  

 Independent work. According to Montessori, children work independently after the 

brief presentations of the teacher, unfortunately the child with special educational needs may find 

difficulties in focusing, concentrating, and working on his/her own. 

 Lack of information. Most Montessori training centers do not provide information on 

the working process with children with special educational needs. Thus the teacher should find by 

him (her) self where to acquire necessary competences for this peculiar position – teaching in 

classes with children with special educational needs and facilitating the process of their inclusion.  

 Lack of special services. Special services are provided only by public schools that are 

required to offer them to any child in their area (whether the child attends public school or not). 

Private institutions could not provide this category of services. 

 Starting late. Montessori recommends parents to come with their children with special 

educational needs and to attend his program at young age in order to succeed the educational 

program. But very often parents are applying at the last moment, when nothing helps.  
 Not all Montessori schools are created equal. There are cases when some schools 

could pretend to call itself “Montessori”, but it doesn’t correspond to his special educational 

requirements and principles as for example they are not equipped with the appropriate materials, 

don’t employ trained teachers, etc [5]. 
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Colenciuc  Ina 

MOTIVATIONAL ASPECT IN TEACHING SECOND LANGUAGE READING  

ASPECTUL MOTIVAȚIONAL ÎN PREDAREA LECTURII ÎN A DOUA LIMBA 

 Abstract 

This article is devoted to the role of motivation in the process of teaching reading in the 

English language. The author makes her theoretical research by presenting different conceptions 

connected to motivation. She offers a detailed analysis of instructional strategies in the classroom to 

create a dynamic environment where students become better readers. 

Key-words: Self-Determination Theory, extrinsic motivation, intrinsic motivation, autonomy, 

competence  

Rezumat 

Prezentul articol este consacrat rolului motivaţiei în procesul de predare a lecturii în limba 

engleză. Autorul face o incursiune teoretică prezentând diferite concepţii cu privire la motivaţie. Ea 

propune o analiză detaliată a strategiilor de instruire în sala de studii pentru a creea o atmosferă 

dinamică îndemnând studenţii să devină cititori mai buni. 

Cuvinte-cheie: teoria autodeterminării, motivaţia extrinsecă, motivaţia intrinsecă, autonomie, 

competenţa 

Reading is often considered one of the most important skills for English language 

students; it supports the development of overall proficiency and provides access to crucial 

information. With English being the dominant language of the Internet, international business and 

academia, beginners and advanced students alike face pressure to develop their second language 

reading abilities.  

The acquisition of reading skills, however, is never easy, and students need consistent 

practice to become fluent readers. Successful readers have to solve many tasks, such as learning to 

recognize unfamiliar letters, words, syntax, and discourse patterns. These challenges can be 

overcome more easily if students are highly motivated to read. Therefore, the question arises what 

teachers can do to motivate students to read in English. Some research on this subject points to 

successful methods and techniques, such as choosing reading topics that appeal to students, 

assigning material and tasks at the right level, organizing collaborative work, and offering positive 

and other incentives for students efforts. However, in their efforts to motivate students to read, 

teachers do not realize that different instructional methods actually promote different types of 

student motivation. 

The aim of this article is to distinguish different types of students’ motivation and to 

show how to apply instructional strategies in the classroom to create a dynamic environment 

where students become better, more confident readers. 

 The complexity of motivation as a behavioral construct has compelled researchers to 

identify different types of motivation and examine how they influence student learning. For 

example, Self-Determination Theory – proposed by American scholars Deci and Ryan – considers 

what types of motivation may initiate and sustain interest in learning [2, p. 5]. Two main forms of 

motivation are extrinsic and intrinsic motivation.  

Extrinsic motivation is typically driven by factors outside of the learner, extrinsically 

motivated students read to receive good grades, please the teacher, and outperform their 

classmates, but not because they find reading interesting or enjoyable [1, p. 18 ]. 

Intrinsic motivation, on the other hand, is free from the influence of external factors such 

as reward or punishment. Intrinsically motivated students read because they find it interesting or 
enjoyable; therefore, motivation comes from inside and is self-determined. 

 Self-Determination Theory reveals that the more self-determined students’ motivation is, 

the more likely they are to develop and sustain learning ability. To enhance self-determined 
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motivation, the theory suggests that teachers support students’ psychological need for competence 

(C), autonomy (A) and relatedness (R) – the set of principles referred to as “CAR” [6, p. 32]. 

 Competence. Competence refers to students’ feelings that they are capable of completing 

reading activities. Competence can be affected by the levels of difficulty of texts and tasks, as 

well as by teacher feedback. Students’ need for competence is satisfied when they have reading 

abilities that are challenging, but not overwhelming so that students feel that they are capable of 

completing the reading task [ibidem]. 

 The suggestions below support feelings of competence: 

 Introduce reading assignments in small, simple steps. Breaking down a reading assignment 

into manageable steps is one way to help students to succeed. For example, we can incorporate a 

pre-reading stage into our lessons where students activate their background knowledge about the 

topic, preview the passage, and predict the content of the reading. 

 Provide visual support to complement texts and aid comprehension, including illustrations, 

charts, tables, and graphic organizers. Using graphic organizers, for example, has proven effective 

for helping students understand text structures [3, p. 21]. 

 Work with students to fill in simple diagrams on the board with key words and phrases to 

indicate the discourse organization of a text paragraph or section. Texts or portions of texts are 

organized around problem-solution, comparison-contrast, cause-effect, or timeline/sequence 

frameworks lend themselves well to such tasks [ibitem]. Guide students in a quick discussion of 

their completed graphic organizers (e.g., the cause and effects if certain actions or the sequence of 

an event). 

 Give students a list of transition words and phrases that they encountered and ask them to 

cluster them into similar groups: 1. To add information and reasons, 2. To show cause and effect, 

3. To explain, give reasons, 4. To compare, 5. To summarize, 6. To contrast, 7. To show 

sequence, 8. To show chronological order. For intermediate students provide a set of transition 

word categories followed by a list of transition words and phrases. (Sample Transition Words 

and Phrases: first, also, still, in summary, subsequently, second, formerly, accordingly, besides, 

actually, similarly, next, in a word, then, moreover, admittedly, before, likewise, further, on the 

contrary, for example, equally, earlier, by comparison, simultaneously, in spite of, really, briefly, 

after, furthermore, in fact, in addition, anyhow, in all, now, certainly, consequently, concurrently, 
in short, therefore, of course, as a consequence, previously, too, afterwards, as a result, finally, 

thus, instead, last, otherwise, nowadays, that is, in brief, indeed, however, nevertheless, on the 
other hand, later [4, p. 34].)  

 Distribute reading guides to enhance comprehension and interest. Include text summaries 

(identifying such things as theme, plot, and characters), comprehension questions, and prompts 

for post-reading activities. 

 Provide definitions of key vocabulary to reduce the difficulty of the reading. Encourage 

students to become word collectors. Teachers might want to teach students how to use dictionaries 

effectively and efficiently. 

 Allow students enough time to finish reading. From a motivational perspective, giving 

students enough time to finish their reading is important. If students constantly run out of time 

when completing assigned readings, they could easily lose confidence in their reading abilities. 

 Give students meaningful opportunities to reread texts. When students have opportunities 

to reread, they feel that their reading skills have improved. Teachers can design meaningful 

exercises by asking students to reread texts for different purposes, from different perspectives, or 

with a different pedagogical focus, such as reading to acquire vocabulary, identify the main idea, 
or analyze the structure of the text.  

Autonomy. The need for autonomy is satisfied when students feel that they are in control 

of their own behavior (i.e. “I decided to do this”). Autonomy can be influenced by factors such as 
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making choices, receiving rewards, and again, feedback. When students receive rewards for their 

reading activities (e.g. extra points), and if the rewards make students feel as if they are under 

external control, students may lose their intrinsic motivation to read. Even teachers’ positive 

comments – which usually boost motivation – can negatively influence students’ intrinsic 

motivation if they are perceived by students as controlling. Therefore, whereas a comment like 

“You used great strategies” may increase intrinsic motivation, a slightly different comment, “You 

used great strategies, just as I expected” could, in fact, deteriorate intrinsic motivation. 

The suggestions that follow support autonomy: 

 Have students choose a topic for additional reading within a thematic unit. If lessons 

center on specific themes it makes little sense to allow students to choose whatever topics they 

would like to read. Teachers must also be aware that having a choice can sometimes make 

students feel overwhelmed, especially for those unaccustomed to being given choices [7, p. 11]. 

 Begin giving choices with small, concrete tasks in setting where students are unfamiliar 

or uncomfortable with making choices of their own. 

 Arrange programmed Sustained Silent Reading activities where students choose the topic, 

genre, and level of difficulty of the reading material and simply read for pleasure. This helps 

students find enjoyment and interest in reading. 

 Avoid giving controlling feedback. Teachers’ comments and their communication styles 

can weaken students’ sense of autonomy if perceived as controlling, comments that could suggest 

our control over students behavior (e.g. “Great, you did exactly what I wanted you to do!”) should 

be avoided. Teachers may also want to stay away from excessive use of should and must when 

giving directions. 

 Avoid overemphasizing the importance of rewards. “The key to sustain students’ sense of 

autonomy is to help them feel in control of their own behavior, rather than feeling that teachers, 

parents, or peers are controlling them” [6, p. 33]. 
Relatedness. Relatedness refers to students’ feelings of being connected with their 

classmates and teachers (i.e. “I am not alone”). Students thrive in educational environment in 

which they feel safe, supported, and cared for. Relatedness is particularly important for students to 

develop more self-determined forms of extrinsic motivation because these types of motivation 

often involve students’ acceptance of communal values. For instance, compared to students who 

feel isolated, those who feel related to their classroom community find it easier to accept the 

importance placed on sharing reading materials with classrooms. 

 The following suggestions support students’ feeling of relatedness: 

 Incorporate activities that nurture cooperative interactions among students. Group work 

such as jigsaw reading can be quite effective for this purpose because it engages students in 

meaning interactions with each other. In typical jigsaw reading activities, students are divided into 

small groups, and each group is assigned different reading material (or a different portion of the 

same text). After reading, students discuss the material in their groups to become fully familiar 

with the piece. Then, groups are re-formed so that each new group includes students who have 

read different materials. In their new groups, students share what they have read with other 

students. A notable strength of this activity is that it allows students to contribute to discussions 

(in re-formed groups) as experts on their own piece, which fosters respectful relationships among 

students. 

 Involve students in discussions about main ideas, themes, and strategies for 

understanding texts to make them feel part of the classroom community. In addition, teachers can 

set up pre- and post-reading activities that allow students to work in small groups of perhaps three 

to five students. 

 Have more-advanced readers help less-advanced readers to create feelings of support and 

collaboration 
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 Encourage students to share their work with each other (e.g. answers to comprehension 

questions, completed graphic organizers, and response papers). 

 Discourage excessive competition in reading. Competition among students has the 

potential to prevent them from establishing cooperative relationships with each other. 

Each of the three CAR components – competence, autonomy and relatedness – is a vital 

part of building reading motivation just as the body, engine, and tires are vital parts of a car. Yet it 

is quite possible to combine techniques to reinforce more than one aspect at the same time. 

 American researchers Anderson and Grabe suggest the following activities to improve 

students’ reading fluency: 

 Repeated oral reading: Ask students to reread a short passage aloud (but softly) 2-4 times 

for a set period of time (e.g. 45 seconds, one minute) with the goal of advancing further into the 

text each time. 

 Oral paired rereading: Ask students to work in pairs to reread a text aloud.  

 Repeated silent reading with a new purpose: Before moving onto a new chapter, ask 

students to reread a passage to prepare for a summary or fill in a graphic organizer. 

 Echo reading: Pair a stronger reader with a weaker reader. Ask the stronger reader to 

start out by reading 1-2 sentences of a longer passage aloud, after which the weaker reader reads 

aloud the exact same text segment. The students continue in echo fashion for 4-6 minutes.  

 Buddy reading: Pair students with similar reading abilities. Ask them to take turns, of one 

minute each, reading aloud a longer but easy text. 

 Teacher read-aloud: Read a text aloud to students at a regular pace, while students read 

along silently. The same can be accomplished with the CDs that accompany some textbooks. 

Students can also echo read, sentence by sentence, as the teacher reads aloud.  

 Radio reading: After sufficient practice, ask students to reread a passage aloud while 

sounding as much like a professional radio announcer as possible [1], [3]. 

 One-minute reading: Ask students to reread a text for exactly one minute, once a week. 

Stop students after 60 seconds and ask them to mark the last word read and count how many 

words they read. Have students keep a record of their weekly one-minute readings to chart their 

improvement over time [5, p. 23]. 

Every year, EFL students experience a great need for improved reading abilities. To 

respond to this, teachers need to reconsider their methods of teaching reading and move beyond 

traditional approaches that focus on vocabulary, grammar, and text structure. Strengthening and 

maintaining students’ motivation are crucial to reading instruction, because reading in a second 

language requires a lot of time, effort and perseverance. Teachers need to be aware of the links 

between motivational approaches and reading development; they need to nurture students’ 

motivational orientations that are most likely to yield positive results.  
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EDUCATION AS MULTICULTURAL SPACE FOR TEACHING SKILLS AND 

COMPETENCES 

EDUCAŢIA CA SPAŢIU MULTICULTURAL PENTRU ABILITĂŢILE ŞI 

COMPETENŢELE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 
Abstract 

In this article the authors` analyse the educational situation from the multicultural perspective. The 

researches show that most of the courses are designed only to give information on multicultural 

education but not to teach skills and competencies. The analyses also reveal that the courses are not 

prepared in accordance with the principles of multicultural education.  

Key-terms: education, information, multicultural environement, skills, competences. 

Rezumat 

În acest articol, autorii analizează situația educațională din perspectiva multiculturală. 

Cercetările arată că majoritatea cursurilor sunt concepute doar pentru a oferi informații despre educația 

multiculturală, dar nu pentru a preda abilități și competențe. Analizele arată, de asemenea, că cursurile 

nu sunt pregătite în conformitate cu principiile educației multiculturale. 

Cuvinte-cheie: educație, informare, mediu multicultural, competențe, competențe. 

In Europe, efforts to internationalize institutions of higher education and exchange 

programs are driven by several interrelated considerations - academic, political, economic and 

(inter)cultural. Yet, European exchange programs often overlook the intercultural dimension, and 

the rich opportunities they provide for developing intercultural competencies among participants. 

 Joana Almeida, in her paper entitled The Intercultural Educational Value of Exchange 

Programs: A missed Opportunity? adresses the intercultural demands for education in an 

increasing mobile world, by examining a formal curriculum designed to enhance the intercultural 

communicative competencies of 31 sojourners at a Portuguese university [16]. Her research 

considers the educational possibilities as an involvement in improving the intercultural 

educational value and teaching practices in situations of cultural immersion, viz.: academic 

student mobility and highly skilled migration at institutions of higher education. For these 

purposes, it draws upon the process of designing and assessing an intercultural curriculum 

implemented in two Portuguese Foreign Language classrooms attended by 22 incoming students, 

as participants in the credit-bearing programs “Campus Europae” and “Erasmus”, and nine highly 

skilled immigrants. The research intention is to discuss three research questions. First, what is the 

most effective training design when facilitating the intercultural competencies of exchange 

students and other sojourners? Second, which contents, resources, training methods and 

assessment should be adopted? Finally, which kind of intercultural gains can participants reap? 

The answers to these questions are based on pedagogical guidelines and empirical evidence 

gathered during a mixed methods doctoral research. The author has an intention to offer 

guidelines to the curricular process of developing purposeful intercultural pedagogies, quantitative 

and qualitative data from a post-test questionnaire and a follow-up focus group will be analyzed to 

understand the intercultural gains reaped by participants. The conclusions drawn may provide 

valuable insights into building pedagogies of intercultural learning as part of European credit 

student mobility and other situations of cultural immersion in institutions of higher learning [16].

 Fred Carlo Andersen, in his paper National School Leadership Education Programs as 

Means for Justice and Equity shows that school leadership is an education policy priority around 

the world [17]. School leaders are increasingly held accountable for school development and 

students’ outcomes, and they play a key role in developing for qualifying a linguistically and 
culturally diverse student population. Likewise, school leaders are expected to ensure that 

teachers develop competence to identify, describe, analyze and act accordingly if both subtle and 

explicit policy and practice do not serve all students. The purpose of his research is to strengthen 
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the knowledge base regarding educational leadership programs and their capacity to build a 

school policy and practice based on justice and equity in a linguistically and culturally diverse 

context. To this end, with examples from a Norwegian context, three central questions guided the 

research: What are the common themes in the literature and research on preparing educational 

leaders for a linguistically and culturally diverse context? How may this framework serve as a 

guide for developing educational leaders for a linguistically and culturally diverse context? What 

are the educational leaders’ perceptions with regard to how the program has contributed to their 

capacity to meet a linguistically and culturally diverse context?   

An important aim for the educational leadership programs is to strengthen the 

competence base to head teachers and deputy head teachers. Key findings from evaluation reports 

of the programs display that the participants rate the programs very highly, and that they 

experienced high pedagogic and didactical quality. Likewise they report that the capacity to 

change and develop as leaders has been strengthened. 

 Norwegian education policy has large ambitions. One theme that is emphasized in 

particular is multicultural society. Although we know from the reports that educational leaders are 

more capable of undertaking a number of key leadership tasks after completing the program, little 

research has been conducted specifically aimed at capacity to leading in a linguistically and 

culturally school context. 

Hence, through document analysis and combination of letter method and telephone 

interviews with school leaders, this research contributes with knowledge about how the national 

educational leadership programs may have strengthened the participants’ competence with regard 

to possibilities and challenges in a linguistically and culturally diverse school context.  

The analysis displays that very few programs explicitly addresses themes directly related 

to a linguistically and culturally diverse school context. Within a transformative leadership 

approach, in the concluding part, the paper summarizes the findings and points at possible 

implications for educational leadership programs [17]. 

 Arau Ribeiro, Maria Del Carmen–Kovátsné, Dr. Loch Ágnes, Dr. Pálál Ágnes 

Intercultural communication competence in second language courses for university students: the 

ICCAGE project (2015-2017) show that in an increasingly globalised world of intercultural 

dialogue and international business, Higher Education is facing challenges such as 

communication barriers, cultural stereotypes, prejudices, identity conflicts and language 

deficiency which compound the lack of skills to interact successfully [18]. 

 Local contexts of cultural and linguistic homogenisation in European countries such as 

Hungary and the Czech Republic require strategies to motivate teachers and students to go beyond 

their own cultural comfort zone. Intercultural Communication Competence (ICC) is a key 

competence to deal with the social and political changes resulting from European globalisation; it 

is also a key competence for student mobility and effective integration in competitive job markets.

 Although the need for the acquisition of Intercultural Communication Competence is 

clearly stated in the EU language policy, the complexity of the concept leads to multiple 

interpretations and solutions across European higher education institutions. Sharing knowledge of 

the practices is essential for further innovation. 

The ICCAGE project (Intercultural Communicative Competence – A Competitive 

Advantage for Global Employability) is a transnational project which aims at addressing these 

needs, by creating innovative ICC course activities and educational materials, including 

telecollaborative practices, for students of business, management and tourism, using English and 

Spanish as lingua franca. The project participants are: Czech Technical University Czech 

Republic (coordinator), University of León, Spain, Institito Politécnico de Castelo Branco, 

Portugal and Budapest Business School, Hungary. 

In the first year of the project, the participant members conducted a national survey on 

ICC best practice, summarized by our Portuguese project partner in a transnational report. 
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Innovative ICC course activities and educational materials – including telecollaborative practices 

– were created in transnational teams for students of business, management and tourism, using 

English and Spanish as lingua franca. In the second year the team is currently working on piloting 

and implementation [18]. 

After analyzing these sources we came to the conclusions that: the educational 

possibilities must be seen as an involvement in improving the intercultural educational value and 

teaching practices in situations of cultural immersion; school leaders are expected to ensure that 

teachers develop competence to identify, describe, analyze and act accordingly if both subtle and 

explicit policy and practice do not serve all students; contemporary Higher Education is facing 

challenges such as communication barriers, cultural stereotypes, prejudices, identity conflicts and 

language deficiency which compound the lack of skills to interact successfully. 
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Fulga Angela, Ștefârță Adelina 

UNELE ASPECTE PRACTICE A INTEGRĂRII SOCIALE A COPIILOR AFLAŢI ÎN 

DIFICULTATE  

SOME PRACTICAL ASPECTS OF SOCIAL INTEGRATION OF CHILDREN IN NEED 
Rezumat 
În articol sunt prezentate rezultatele obţinute în urma studierii procesului de formare a 

limbajului la copiii de 4-5 ani. La vîrsta de 4-5 ani limbajul capăta o structură mult mai închegata decît 

în etapele anterioare, fiind construit după regulile gramaticale, apar primele forme ale gîndirii logice, 

orientate spre sistematizarea şi observarea faptelor particulare. La această vîrstă a copilului apar 

substantive colective (substantive care implică un anumit set de persoane, obiecte, fenomene ca 

unitate, ca un întreg, care nu pot fi utilizate la plural. De exemplu: rude, copii, frunze, lenjerie, etc.). 

Copilul folosește în vorbire adjective care redau caracteristica unui obiect (rece, înghețat, cald), 

precum și concepte abstracte (bun, amabil). Copiii la 5 ani utilizează concepte generalizatoare. De 

exemplu: «Transport», ceea ce indică faptul că transportul aerian este (avion, elicopter..), apă (barcă, 

vapor..), sol (autobuz, tren..), subteran (metrou). Se orientează în: modificări sezoniere în natură; 

legume și fructe; fructele de pădure și ciuperci; animale de pradă și erbivore, animale domestice și 

sălbatice; insecte, păsări, pești. 

Cuvinte-cheie: limbaj, perfecţionare, aptitudine, dezvoltare, proces, performanţe, formare, 

cadre didactice, cerinţe. 

Abstract 

The article presents the results of studying the language training process in children aged 4-5. 

At the age of 4-5 years the language gained a much more structure than in the previous stages, being 

built according to the grammatical rules, the first forms of logical thinking, oriented towards the 

systematization and observation of the particular facts, appear. At this age of appear collective nouns 

(nouns that involve a certain set of persons, objects, phenomena as a unit, as a whole, which can not be 

used in the plural (for example: relatives, children, leaves, lingerie, etc.). Child uses adjectives in 

speech to render the characteristic of an object (cold, frozen, warm), as well as abstract concepts (good, 

kind). Aged 5 years children use generalizing concepts. For example: «Transport», which indicates that 

air transport is (airplane, helicopter..), water (boat, ship..), ground (bus, train..), underground 

(underground). It focuses on: seasonal changes in nature; vegetables and fruits; Berries and 

mushrooms; Prey and grazing livestock, domestic and wild animals; Insects, birds, fish. 

Key-words: language, improvement, aptitude, development, process, performance, training, 

teachers, requirements. 

Limbajul reprezintă una dintre cele mai importante aptitudini pe care le achiziţionează 

copilul preşcolar. Totodată este un element cheie în desfășurarea procesului educativ în şcoală şi 

în mediul universitar. Emil Verza arată că „exista o relație strânsă între limbaj, învățare și 

evoluția personalității copilului, în sensul că, în copilărie, comunicarea verbală pune amprenta 

asupra dezvoltării psihice a omului, asupra capacității sale interioare, intelectuale, si personalității 

sale fiind la rândul sau, influențat de acesta”.  
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Dezvoltarea limbajului include următoarele aspecte: evoluţia în plan fonetic, lexical, 

gramatical şi semantic. Preşcolarii sunt nişte parteneri de conversaţie foarte buni. Ei nu doar pun o 

mulţime de întrebări, dar și le place foarte mult să povestească. Această caracteristică îi ajută mult 

educatori în activităţile de dezvoltare a limbajului şi abilităților de comunicare la copii.   

Dacă vorbim despre unele aspecte ale limbajul 

copiilor de vârsta de 5-6 ani, putem spune că ei deja: 

- folosesc verbele la optativ, cum ar fi: aș vrea, aș 

putea, aș merge etc.,  

- folosesc fraze de tipul: am lovit mingea și ea a ieșit 

în stradă,  

- pot indica partea de sus sau de jos a obiectelor,  

- pot indica absurditățile într-o imagine,  

- folosesc cuvinte ca soră, bunică, frate,  

- spun dacă două cuvinte rimează sau nu,  

- pot spune o poveste fără imagini,  

- folosesc propoziții complexe, de genul: eu vreau să plec pentru că..., 

- pot spune dacă sunetul este mai încet sau mai tare 

- pot numi anotimpuri, culori, obiecte și folosesc cuvintele respective; 

- pot indica imaginea care nu se potrivește la o anumită categorie, exemplu: nu este 

animal, nu este floare, nu este vară etc.  

La vârsta de 4-5 ani limbajul căpăta o structură mult 

mai închegata decât în etapele anterioare, fiind construit după 

regulile gramaticale, apar primele forme ale gândirii logice, 

orientate spre sistematizarea şi observarea faptelor 

particulare.   

La această vârstă a copilului apar substantive 

colective (substantive care implică un anumit set de 

persoane, obiecte, fenomene ca unitate, ca un întreg, care nu 

pot fi utilizate la plural. De exemplu: rude, copii, frunze, 

lenjerie, etc.).  

Copilul folosește în vorbire adjective care redau caracteristica unui obiect (rece, înghețat, 

cald), precum și concepte abstracte (bun, amabil).  

Copiii la 5 ani utilizează concepte generalizatoare. De exemplu: «Transport», ceea ce 

indică faptul că transportul aerian este (avion, elicopter..), apă (barcă, vapor..), sol (autobuz, 

tren..), subteran (metrou). Se orientează în: modificări sezoniere în natură; legume și fructe; 

fructele de pădure și ciuperci; animale de pradă și erbivore, animale domestice și sălbatice; 

insecte, păsări, pești.  

Totodată ei se orientează în spațiu (dreapta, stânga, spate..) și timp (ieri, azi, noaptea..), 

luni, zilele săptămânii, o parte a zilei; numele țării și capitala națiunii; concepte geografice: mare, 

râu, munte, pustiu, pădure; reguli de circulație pentru pietoni.  

În structura gramaticală a vorbirii putem menționa, că copiii folosesc corect propoziții 

simple și propoziții complexe, își exprimă dreptul de a modifica numărul obiectelor și 

substantivele după caz; coordonează corect substantive cu numere (cinci linguri, cinci mere, pere, 

bomboane). 

Sarcinile dezvoltării limbajului trebuie abordate într-o viziune interdisciplinară. 

Educatoarea trebuie să valorifice pe deplin fiecare posibilitate de cultivare a exprimării verbale a 

copiilor în diferite împrejurări. Dar cel mai mare rol în dezvoltarea vorbirii a copilului are jocul 

didactic. Jocul didactic realizează una din cele mai importante cerințe ale educației preșcolare, cea 

de a învăța diferite noțiuni, jucându-se în mod organizat. Succesul care stă la baza învățării la 

școală este dezvoltarea limbajului. Prin urmare, jocul didactic are un rol important în dezvoltarea 
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vorbirii la copii de vârsta preșcolară. Prin spații de joc, săli de sport, excursii și jocuri didactice se 

creează condiții speciale în care copilul jucându-se își dezvoltă limbajul. Jocurile pot fi împărțite 

în mai multe tipuri: jocuri de rol, bazându-se pe relații sociale și teatrale. Există, de asemenea, o 

varietate de jocuri în aer liber. De exemplu, jocurile care se folosesc la plimbare - copiii folosind 

rime efectuează diferite mișcări și repetă aceste rime de mai multe ori. Datorită jocuri lingvistice 

la copii se formează cultura dialogului și cultura vorbirii: corectarea accentelor în cuvinte, 

claritatea cuvântului, capacitatea de a formula propoziții în mod corect, dezvoltarea gândirii în 

ansamblu. Activitățile de povestire, de asemenea, au o contribuţie remarcabilă în dezvoltarea 

limbajului copiilor. Prin activităţile de povestire se realizează nu numai îmbogăţirea vocabularului 

prin stocare de cuvinte, ci şi utilizarea cuvintelor noi în contexte diferite, operarea cu aceste 

cuvinte. 

Zestrea lexicală a copiilor preşcolari este foarte diferită la intrarea în grădiniţă. Această 

zestre lexicală depinde în foarte mare măsură de calitatea solicitărilor şi stimulărilor de ordin 

verbal în familie. De aceea, educatoarea are rolul de a stabili, pe de o parte zestrea lexicală 

individuală şi factorii care explică cantitatea și calitatea ei, iar pe de altă parte, de a propune 

metode efective de ameliorare a dificultăților existente și de dezvoltare a limbajului. Dintre 

acestea, activităţile individuale şi pe grupuri mici au o pondere deosebit de însemnată în vederea 

atenuării diferenţelor mari existente dintre copii pe planul dezvoltării lor sub toate aspectele.  

Așadar, dezvoltarea vorbirii copiilor în procesul instructiv-educativ se realizează în mod 

treptat, prin lărgirea relaţiilor verbale cu cei din jur, în condiţiile manifestării de către copii a 

curiozităţii de cunoaştere a obiectelor, a însuşirilor acestora, pe de o parte şi a atitudinii 

interogative referitoare la originea şi cauza unor fenomene, pe de altă parte. Crearea unei 

atmosfere stimulative pentru comunicarea verbală este favorabilă atât pentru cunoaşterea de către 

educatoare a exprimării naturale, neformalizate dintre copii, cât şi cooperarea dintre ei. 

Activitățile de pictură, dans, desen, vizitare de expoziții si librării, activitățile de 

povestire, jocuri didactice trebuie să facă parte din programul zilnic al copiilor. In tot acest timp, 

copilul trebuie încurajat să pună întrebări, să încerce să caute răspuns singur la unele dintre ele și 

să găsească alternative de soluționare la unele probleme. El trebuie să învețe, în plus, să aleagă și 

să fie selectiv. 

O altă modalitate de exprimare a copilului, este prin artă: desen, muzică, sculptură. Este o 

modalitate prin care copilul învață că lumea poate fi percepută și interpretată în diferite moduri, 

iar dincolo de limitele impuse de expresiile vorbite, exista un univers minunat. 

 Grădiniţa de copii „Albinuţa” Or. Hâncești Grădiniţă de copii. Grădiniţa este gestionată de către 

Primăria or. Hâncești şi dirijată de Direcţia de Învățământ a raionului Hâncești. Grădiniţa 

funcţionează pe tot parcursul anului calendaristic fiind 

închisă doar la: efectuarea lucrărilor de reparaţii curente 

şi curăţenie generală, perioada sărbătorilor de iarnă, 

precum şi în zilele declarate oficial libere. A fost fondată 

în anul 1977, reconstruită în anul 2012. Este o unitate de 

educaţie pentru copii. La moment activează 6 grupe, 

beneficiarii 171 copii, 22 angajaţi, toţi educatorii dispun 

de studii superioare în domeniu. Directorul instituţiei dna 

Florea Valentina este numită în funcţie prin concurs din 

anul 2005.   

Scopul principal al grădiniţei constă în 

dezvoltarea firească, liberă a tinerii generaţii prin armonizarea componentelor sale fizice, 

sufleteşti şi spirituale în conformitate cu etapele de vârstă, educarea deprinderilor pentru 

integrarea copiilor în societate ca personalitate liberă, sănătoasă, activă, creativă şi responsabilă. 

Obiective şi sarcini  

1. Respectarea drepturilor şi libertăţilor copiilor, părinţilor şi educatorilor conform Constituţiei 
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Moldovei şi convenţiilor internaţionale.  

2. Organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ conform planului de învățământ 

individual şi programelor de studii proprii aprobate de Colegiul profesoral şi de către Minister. 

3. Susținerea unei atmosfere de creaţie pedagogică în colectiv.  

4. Aprofundarea permanentă a cunoştinţelor pedagogico-didactice, perfecţionarea aptitudinilor 

artistice şi măiestriei pedagogice a cadrelor didactice.  

5. Studierea profundă a fiinţei copilului de vârstă preşcolară, aplicarea metodelor corespunzătoare 

de predare şi educare, ajutându-i să întărească şi să-şi dezvolte ceea ce s-a maturizat în el deja. 

6. Ocrotirea vieţii şi fortificarea sănătăţii copiilor, organizarea controlului lor medical şi a 

măsurilor curative şi profilactice.  

7. Dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi aptitudinilor lui spirituale, afective şi 

fizice la nivelul potenţialului său.  

 Educarea stimei faţă de părinţi, faţă de identitatea, limba şi valorile culturale ale ţării în care 

trăieşte, din care poate fi originar şi ale civilizaţiilor diferite.  

8. Asigurarea unor legături strânse cu părinţii, familiarizarea lor cu cunoştinţele pedagogice şi 

antropologice în lumina ştiinţei spirituale.  

9. Stabilirea relaţiilor de colaborare frăţească cu alte instituţii similare, cu cele ştiinţifice şi de 

reciclare din ţară.  

10. Utilizarea raţională a resurselor umane, materiale şi financiare, cultivarea simţului 

responsabilităţii faţă de mediul înconjurător, formarea cunoştinţei ecologice.   

Grup ţintă: este o unitate de educaţie pentru copii cu vârsta de 3-6 (7) ani  

Serviciile oferite de agenţie 

• dezvoltarea armonioasă a copilului prin implicarea lui în diverse activităţi zilnice în 

grupă, în sala de sport proprie sau în locul de joacă exterior, în sala de muzică, dotate 

corespunzător; 

• activităţi opţionale: dans modern; 

• activităţi extracurriculare: serbări ţinute într-un cadru adecvat: ieşiri în natură, 

concursuri, parteneriate şcolare pe diverse teme prin care copiii se confruntă cu realitatea printr-o 

percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor şi fenomenelor din mediul 

înconjurător; vizite la muzee şi expoziții; participări la spectacole; vizionări de filme pentru copii 

şi alte activităţi care valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;  

• bucătărie proprie, unde se găteşte un meniu adecvat vârstei şi personal calificat în 

bucătăria pentru copii;  

• transport asigurat (la cerere) de către grădiniță cu microbuz;  

• cabinet medical propriu cu medic specializat; 

• înregistrarea şi urmărirea evoluţiei şi dezvoltării copilului prin intermediul unor situaţii 

lunare prezentate părinților pe pagina electronică a grădiniţei şi caiet de evoluţie;  

• program de 9 ore.   

Observaţii, opinii şi concluzii personale  

Activitatea instituţiei este organizată în baza Legii Învățământului Republicii Moldova şi 

altor legi în vigoare conform regulamentului aprobat pentru anul 2015-2016. Educatorii dispun de 

studii superioare. În contextul planului pedagogic se realizează măsuri în formarea cadrelor 

didactice şi dezvoltarea personalităţii copilului în plan cognitiv şi social. Obiectivele principale 

ale grădiniţei vizează aspectele formative şi cele informative, punându-se accent pe calităţi 

morale, creativitate, dezvoltarea intelectuală, socio-afectivă, fizică, pe formarea caracterului 

copilului, a intereselor şi aptitudinilor personale, pe însuşirea unor deprinderi psihomotorii şi de 

autoservire, realizarea unor activităţi cognitive şi de comportare civilizată, dezvoltarea unor 

capacităţi şi deprinderi intelectuale. După părerea mea grădiniţa are nevoie de următoarele: 

asistenţă psihopedagogică cu personal propriu calificat şi metodist pentru efectuarea lucrului 

metodic.  
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Aprecieri asupra activităţii de practică desfăşurate  
1. Consider că stagiul de practică mi-a fost util în mare măsură. 

2. Apreciezi calitatea instruirii practice ca una bună.  

Patru aspecte pozitive cu privire la stagiul de practică efectuat  

1. Familiarizarea cu specificul activităţii instructiv-educative, cu metodele şi tehnicile 

utilizate de cadrul de cadre didactice  

2. Utilizarea cunoştinţelor teoretice, strategii, metode de cercetare în domeniul 

psihopedagogiei în practică  

3. Familiarizarea cu mediul copiilor din diferite categorii: după vârstă, temperament, 

abilităţi intelectuale, abilităţi fizice, sociale, cu dezabilităţi fizice şi psihice. 

4. Acumularea cunoştinţelor în probleme: noi tehnologii educaţionale, modalităţi de 

evaluare a performanţelor la copii, conţinuturi de formare intelectuală şi moral-civică a copiilor, 

strategii şi metode de cercetare în domeniul psihopedagogiei. 

Patru aspecte care necesită îmbunătăţire cu privire la stagiul de practică efectuat  
1. Acumularea cunoştinţelor despre specificul de lucru a unui psihopedagog în diferite 

domenii 

2. Implicarea în diferite probleme sociale cu care se confruntă instituţia gazdă 

3. Implicarea activă în desfăşurarea activităţilor didactice  

4. Abilităţi de aplicare a metodelor şi tehnicilor de cercetare în domeniul psihopedagogiei 

Aprecieri asupra activităţii de practică desfăşurate pentru formarea ca specialist  
1. Obiectivele şi sarcinile de lucru au fost clare şi s-a urmărit realizarea lor: În mare 

măsură 

2. Cunoştinţele acumulate în cadrul activităţilor de curs şi seminar mi-au folosit: În mare 

măsură 

Cinci competenţe pe care consideraţi că le-aţi dezvoltat pe parcursul stagiului de 

practică 

1. Cunoaşterea scopului şi sarcinii de bază a psihopedagogului în instituţie de învățământ. 

2. Acumularea cunoştinţelor despre mediul copiilor din diferite categorii: după vârstă, 

temperament, abilităţi intelectuale, abilităţi fizice, sociale, cu dezabilităţi fizice şi psihice. 

3. Selectarea strategiilor şi metodelor de cercetare în domeniul psihopedagogiei 

4. Dezvoltarea spiritului de observaţie profesională şi deosebirea specificului activităţii în 

diferite domenii 

5. Dezvoltarea deprinderilor sociale şi deprinderilor de rezolvare a problemelor de ordin 

profesional cu care se confruntă psihopedagogul la locul de muncă. 

Aprecieri privind condiţiile de desfăşurare a activităţii de practică de specialitate  
1. Condiţiile (spaţiu, echipament, atmosferă etc.) oferite de agenţia de practică au fost: 

bune. 

Aprecieri asupra relaţionării cu personalul din agenţia de practică  

1. Supervizorul de practică s-a implicat şi m-a sprijinit pe parcursul stagiului de practică: 

În mare măsură. 

2. Supervizorul a fost receptiv la întrebările şi problemele discutate: În mare măsură. 

3. Supervizorul mi-a oferit feedback pe parcursul activităţilor desfăşurate: În mare 

măsură. 

4. Am lucrat în echipă: În mare măsură 

Aprecieri privind perspectivele de colaborare:  
Pot să zic că în mare măsură a fost util pentru mine să cunosc activitatea de practică la 

această  

Agenţie și o recomand ca loc de practică pentru un alt coleg. 

Mi-a fost foarte interesant și util pentru viitor să comunic cu cadrul didactic din instituţia-

gazdă, cu copiii, care au fost predispuşi la comunicare. Au fost foarte utile asistările la activităţile 
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instructiv-educative, în care am avut posibilitate de a acumula cunoştinţe despre temperamentul 

copiilor, abilităţi dezvoltate, trăsături caracteristici vârstei, dezvoltarea intelectuală şi fizică, 

comportament în colectiv şi alte aspecte. Am acumulat cunoştinţe noi şi am avut posibilitate de a 

utiliza cunoştinţele acumulate în practică. Am cercetat modul şi condiţiile de realizare a activităţii 

psihopedagogului, am încercat să mă implic în diferite probleme sociale care au apărut în 

instituţia dată. Am estimat necesităţile de bază a copiilor de vârsta preşcolară. Am propus strategii 

noi de îmbunătăţire a atmosferei moral psihologice.  

Descrierea abilităţilor şi deprinderilor utilizate 

 aplicarea cunoștințelor teoretice pe discipline psiho-pedagogice în instituţie de 

învățământ;  

 abilităţi de organizare a muncii psihopedagogice, seriozitate, meticulozitate în realizare 

sarcinilor,  

 capacitate decizională înaltă, aplicarea şi respectarea principiilor de etică profesională; 

 iniţierea activităţii de cercetare psihopedagogică şi valorificarea rezultatelor obţinute,  

 asistarea cadrelor didactice în desfăşurarea activităţilor cu caracter instructiv-educativ, 

 utilizarea deprinderilor sociale şi deprinderilor de rezolvare a problemelor în domeniul 

psihopedagogiei. 

Descrierea relaţiilor cu personalul angajat şi/sau 

colegii  
O atitudine amabilă, uşurinţă în comunicare, 

echilibru emoţional, muncă în echipă, etică profesională, 

corectitudine în relaţii cu cei din jur, o colaborare frumoasă 

cu cadrul didactic şi colegii, ataşare faţă de copii. 

Descrierea condiţiilor de practică oferite de 

agenţie  
Acces la informație şi documentaţie în domeniul 

procesului instructiv-educativ, la documentaţie ce ţine de 

planificarea şi desfăşurarea activităţilor instructiv-educative, acces liber la comunicare cu copiii şi 

personalul didactic, asistare la diferite activităţi curriculare şi extracurriculare, asistare la şedinţele 

metodice şi instructive, şedinţe cu părinţii, sprijinul psihologic şi profesional din partea cadrelor 

didactice. 

Aspecte ce se cer îmbunătăţite  

Un metodist pentru efectuarea lucrului metodic şi asigurarea documentaţiei metodice 

necesare. 

Rezultatele obţinute  

1. Familiarizarea cu sistemul de muncă educațional în instituția de învățământ și analiza 

statutului său, studiul organizării procesului educațional și caracteristicile managementului 

acesteia într-o instituție de învățământ, documentația normativă.  

2. Implicarea în activități practice de predare, acumularea experienței în domeniul 

psihopedagogiei.  

3. Analiza și studiul sistemului de lucru educațional cu copiii într-o instituție de 

învățământ.  

4. Abilități de formare profesională în domeniul psihopedagogiei, precum și organizarea 

muncii educative. 

5. Utilizarea cunoştinţelor teoretice ce ţin de psihopedagogie în practică, în instituţie de 

învățământ preşcolar. 

6. Acumularea cunoştinţelor în probleme: noi tehnologii educaţionale, modalităţi de 

evaluare a performanţelor la copii, conţinuturi de formare intelectuală şi moral-civică a copiilor, 

măsurile metodice pentru pregătirea profesională a cadrului didactic. 
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Concluzii 
În contextul practicii pedagogice au fost realizate toate obiectivele propuse ce ţin de 

procesul educaţional şi pregătirea profesională a unui psihopedagog. Punerea în aplicare a 

obiectivelor practicii pedagogice urmăreşte, prin includerea studenților în diferite activități 

educaționale, formarea competenţelor profesionale și pedagogice, care sunt determinate de nivelul 

capacității studentului să aplice cu succes cunoștințele și abilitățile psihopedagogice și speciale în 

practică. Practica pedagogică este utilă pentru acumularea cunoştinţelor în diferite probleme 

educaţionale: noi tehnologii educaţionale, modalităţi de evaluare a performanţelor la copii, 

conţinuturi de formare intelectuală şi moral-civică a copiilor, măsurile metodice pentru pregătirea 

profesională a cadrului didactic.  

Mi-a fost foarte interesant să comunic cu cadrul didactic din instituţia-gazdă, cu copiii, 

care au fost predispuşi la comunicare. Au fost foarte utile asistările la activităţile instructiv-

educative, în care am avut posibilitate de a acumula cunoştinţe despre temperamentul copiilor, 

abilităţi dezvoltate, trăsături caracteristici vârstei, dezvoltarea intelectuală şi fizică, comportament 

în colectiv şi alte aspecte. Am acumulat cunoştinţe noi şi am avut posibilitate de a utiliza 

cunoştinţele acumulate în practică. Am cercetat modul şi condiţiile de realizare a activităţii 

psihopedagogului, am încercat să mă implic în diferite probleme sociale care au apărut în 

instituţia dată. Am estimat necesităţile de bază a copiilor de vârsta preşcolară. Am propus strategii 

noi de îmbunătăţire a atmosferei moral psihologice.  
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INVESTIGAȚII PSIHOSOCIOLOGICE CONTEMPORANE 

CONTEMPORARY PSYCHOSOCIAL INVESTIGATIONS 

Rusnac Svetlana 

REPREZENTAREA SOCIALĂ A SATISFACȚIEI DE VIAȚĂ A CADRELOR 

DIDACTICE UNIVERSITARE 

THE SOCIAL REPRESENTATION OF ACADEMICS' LIFE SATISFACTION 

Rezumat 

Articolul prezintă conceptul ”satisfacție de viață” și rezultatele unei cercetări a conținutului 

reprezentării sociale a satisfacției de viață a universitarilor. Obiectivele cercetării au constat în 

investigația imaginii proiectate (internă și externă) a cadrului didactic universitar caracterizat de 

satisfacție de viață și profesională și a celei reale (internă și externă), identificarea diferențelor dintre 

auto- și heteropercepția imaginii cadrului didactic universitar, stabilirea raportului dintre imaginea 

proiectată și cea reală a cadrelor didactice universitare, studiul reprezentării sociale a cadrelor didactice 

universitare caracterizate de satisfacție de viață. S-a confirmat ipoteza despre  reprezentarea socială a 

satisfacției de viață a unui universitar caracterizată de termeni care se referă la funcțiile și rolurile 

profesionale, împărtășită de cadrele didactice universitare și studenți. Astfel, satisfacția de viață a 

universitarilor este indispensabil legată de satisfacția profesională. 

Cuvinte-cheie: satisfacție de viață, satisfacție profesională, reprezentare socială, diferențiator 

semantic, asocieri libere, element central, element periferic. 

Abstract 

The article presents the concept of "life satisfaction" and the results of a research on the 

content of the social representation of life satisfaction of academics. The research objectives were to 

investigate the projected image (internal and external) of the academic staff characterized by life and 

professional satisfaction and the real image (internal and external), identifying the differences between 

self- and heteroperception of the image of the academics, establishing the relationship between the the 

projected and real image of the academic staff, study of the social representation characterized by life 

satisfaction. Has been confirmed the hypothesis on the social representation of the life satisfaction, 

characterized by terms referring to professional functions and roles, shared by university teachers and 

students. Thus, the life satisfaction of universities is indispensably related to professional satisfaction. 

Key-words: life satisfaction, professional satisfaction, social representation, semantic 

differentiator, free associations, central element, peripheral element. 

Viața marcată de satisfacție și de sens implică atât modalitatea de apreciere subiectivă,  

cât și realitatea obiectivă. Cei trei piloni ai satisfacție de viață sunt: stabilirea relațiilor 

marcate de profunzime cu alții; viziuni de perspectivă și deținere de obiective de  

importanță personală și general umană; deținerea unor istorii de viață, marcate de 

autenticitate și importante pentru evenimentele de ultimă oră. 

Din filosofia indiană 

INTRODUCERE 
Din punct de vedere al ideii ”satisfacției de viață”, cercetarea fenomenului se lansează în 

secolul al 18-lea în curentul iluminist. Voltaire, de exemplu, considera dorința omului de a fi 

fericit și de a considera fericii cuiva ca înnăscută.  

Potrivit lui Jean Jacques Rousseau, dreptul de guvernare se datorează contractului social 

prin care oamenii constituie o națiune și încredințează unei singure persoană (monarhului) să se 
pronunțe de dragul lor. Oamenii renunța la dreptul lor natural de a deține libertatea în numele 

unității spirituale și afirmării statalității. Sursa puterii statului civil rezidă din voința generală (la 

volonte générale). Cu toate acestea, această voință generală nu este și voința tuturor (la volonte de 

tous). Voința tuturor este totalitatea tuturor voințelor individuale, având drept scop, la fel ca 
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voința generală, fericirea tuturor oamenilor în societate. Conform ideologiei iluministe, 

autoactualizarea și fericirea sunt valori centrale ale umanității. Societatea este văzută ca o 

modalitate de asigurarea a necesităților cetățenilor de o viață mai bună.  

În secolul al 19-lea, John S. Mill a afirmat că scopul suprem al moralei trebuie să fie 

”fericirea omenirii”, o acțiune putând fi acceptată sau respinsă în măsura în care contribuie la 

realizarea acestui scop. În acest context însăși moralitatea este definită ca ansamblu al regulilor a 

căror respectare poate asigura întregii omeniri o existență fericită. 

Secolul al 20-lea este marcat de încercări la scară largă de reforme sociale în scop de 

dezvoltare a bunăstării populației. Eforturile în vederea creării unei societăți mai bune s-au 

manifestat în combaterea analfabetismului, îmbolnăvirilor și sărăciei. În consecință, progresul a 

început să fie măsurat prin alfabetizare, capacitatea de control al bolilor epidemice și eliminarea 

foametei.  

S-au implementat diferite statistici sociale pentru înregistrarea măsurii în care au fost 

atinse progrese în aceste domenii. Progresele realizate în combaterea deficiențelor sociale au fost 

urmate de eforturi în a dezvolta statusul bunăstării, în scop de a asigura o viață mai bună pentru 

toată lumea, în special instaurând standarde materiale de viață satisfăcătoare. Progresul în acest 

domeniu a fost exprimat în termeni de salarizare, securitate și egalitate a veniturilor. Această 

tendință a pulsionat o multitudine de cercetări privind sărăcia și inegalitatea socială, care își mai 

mențin frecvența la momentul actual.  

Noțiunile de ”fericire” și ”satisfacție de viață” diferă.  

În conceptualizarea oferită de Lyubomirsky S., fericirea înseamnă ”mai multă bucurie, 

mai mult sens în viață, mai multe relații și activități de muncă stimulatoare” [6, p. 14], sau 

”experiența bucuriei, mulțumirii, sau bunăstării pozitive, combinată cu sentimentul că viața este 

bună, semnificativă și merituoasă” [6, p. 28]. 

Dicționarul Webster definește fericirea ca fiind a: starea de bine caracterizată prin emoții 

variind de la mulțumire la bucurie intensă; b: o experiență plăcută sau satisfăcătoare [5]. 

După Sumner L. W., satisfacția de viață prezintă o evaluare pozitivă a condițiilor de 

viață, o hotărâre privind echilibrul, evaluarea în mod favorabil a vieții în raport cu standardele sau 

așteptările personale [10]. 

Sndrews F. M. menționează că bunăstarea este în mare parte concepută ca măsură a 

”nivelului” calității vieții, adică, măsura în care plăcerea și satisfacția de viață caracterizează 

existența umană, precum și măsura în care oamenii pot evita diversele mizerii pe care le pot 

potențial confrunta [1, p. 280]. 

Ultimul deceniu al secolului XX a reprezentat o cotitură semnificativă în studiul 

satisfacţiei de viață şi fericirii, o dată cu apariţia revistei „Journal of Happiness Studies”. 

Satisfacția de viață este un termen complex și, deși este folosit uneori ca echivalent celui 

de fericire, ele prezintă două concepte distincte.  

Satisfacția de viață este evaluarea vieții în întregime, sentimentele și emoțiile de fericire 

se referă la momente aparte din viață.  

Fericirea este o experiența imediată, în timp ce satisfacția de viață este sentimentul de 

fericire pe care omul îl resimte atunci, când evaluează și gândește la viața sa, o privește ca pe o 

imagine de ansamblu. 

Pe baza cercetărilor expuse în ”The Study of Life Satisfaction”, calitatea vieții este 

asociată cu condițiile de viață, cum ar fi produsele alimentare, sănătatea, locuința, etc. [11]. Prin 

contrast, satisfacția de viață este definită ca o emoție, cum ar fi cea de fericire sau tristețe. 

Satisfacția de viață este unul dintre indicatorii ”vizibili”  ai calității vieții. Împreună cu alți 

indicatori, cei ai sănătății mintale și fizice, indică cât de mult oamenii prospera.  

Putem înțelege, de asemenea, teoria satisfacției vieții prin utilizarea modelului PERMA, 

introdus de Martin Seligman, fondatorul psihologiei pozitive [8]:  

 P - Positive Emotions (Emoţii pozitive).  



219 

 

 E - Engagement (Implicare).  

 R - Relationships (Relaţii).  

 M - Meaning (Credinţă / Scop suprem).  

 A – Accomplishment, achivement (Desăvârșire, îndeplinire, succes).  

 
Fig. 1. Modelului PERMA al satisfacției de viață 

Este remarcat frecvent de cercetători caracterul polisemantic al noțiunii satisfacţiei de 

viaţă, în sensul că termenul „pe de o parte este folosit ca un indicator general de bunăstare 

subiectivă, din altă perspectivă este numai o componentă (cea cognitivă a acestuia)” [2, p.254].  

În aria indicatorilor bunăstării subiective se înscrie raportul dintre indicatorul general 

privind satisfacţia faţă de viaţă şi indicatorii ce măsoară satisfacţia faţă de domeniile vieţii, cel 

profesional ocupând un loc central. Relația cauzală dintre satisfacția profesională (satisfacția de 

muncă) cu satisfacția de viață și bunăstarea subiectivă este ilustrată în ultimele trei decenii în 

diverse abordări teoretice, ilustrate de date ale studiilor empirice.  

În articolul de față prezentăm rezultatele unei cercetări, prin care se inițiază o investigație 

mai vastă a raportului dintre satisfacția de viață și cea profesională a cadrelor didactice 

universitare.  

REZULTATELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

Scopul cercetării 
Prin cercetarea de față am ținut să identificăm conținutul reprezentării sociale a 

satisfacției de viață a universitarilor. 

Obiectivele cercetării 

O1. Cercetarea imaginii proiectate (internă și externă) a cadrului didactic universitar 

caracterizat de satisfacție de viață și profesională și a celei reale (internă și externă). 

O2. Identificarea diferențelor dintre auto- și heteropercepția imaginii cadrului didactic 

universitar. 

O3. Stabilirea raportului dintre imaginea proiectată și cea reală a cadrelor didactice 

universitare. 

O4. Studiul reprezentării sociale a cadrelor didactice universitare caracterizate de 

satisfacție de viață.  

P - Positive Emotions (Emoţii pozitive). 
Optimism și capacitate de a vedea trecutul, 

prezentul și viitorul dintr-o perspectivă 
pozitivă.

E - Engagement (Implicare). Capacitatea 
umană de a fi complet absorbit de 
acţiunile pe care le întreprindem.

R - Relations (Relaţii). Relațiile 
pozitive cu părinții, frații, 

prietenii, colegii sunt importante 
pentru a împărtăși și a primi 

dragoste, acceptare, înțelegere.

M - Meaning (Credinţă / Scop
suprem). Dacă tratăm acţiunile pe 
care le facem în mod pozitiv, le 
orientăm la realizarea unui scop 

înalt, atunci nivelul nostru de 
fericire este mai mare.

A - Achivement (Succes). Se referă la 

mândria de sine câştigată atunci când 

observi că munca ta a dat roade de care se 

pot bucura mai mulţi oamenii.
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Ipoteza cercetării 
Cadrele didactice universitare și studenții dețin reprezentarea socială a satisfacției de 

viață a unui universitar caracterizată de termeni care se referă la funcțiile și rolurile profesionale. 

Metode de cercetare 

Pentru colectarea datelor au fost utilizate  trei metode: 

 Diferențiatorul semantic; 

 Metoda asociațiilor libere; 

 Chestionarul. 

Diferențiatorul semantic a fost utilizat pentru evaluarea imaginii cadrului didactic 

universitar din mai multe perspective: 

- imagine reală, percepută și imagine proiectată; 

- imagine internă (din perspectiva universitarilor) și imagine externă (deținută de 

studenți). 

Introdusă în științele sociale de Osgood, Suci și Tannenbaum [7], metoda avea menirea 

de cercetare a atitudinilor, fiind bazată pe o scală cu cinci sau șapte puncte și perechi de termeni 

opozanți, cu caracter bipolar. Ulterior Diferențiatorul semantic a fost utilizat și în alte scopuri – 

măsurarea reacțiilor emoționale, a preferințelor, imaginii etc. Respondentului i se solicită să 

selecteze un punct din intervalul stabilit pentru fiecare din perechile bipolare, în conformitate cu 

atitudinea, aprecierea, starea de spirit pe care o are față de constructul evaluat.  Diferențiatorul 

semantic elaborat în scopul aprecierii imaginii cadrelor didactice universitare cuprinde 32 de itemi 

şi este structurat pe patru dimensiuni: competența profesională, atitudine față de muncă, 

competența socială și statut social. Fiecare factor a dovedit o bună consistenţă internă prin indici 

alpha Cronbach peste 0,76:  competența profesională proiectată – 0,87, atitudine față de muncă 

proiectată – 0,82,  competența socială proiectată – 0,83, statut social proiectat – 0,83, imagine 

proiectată – 0,83; competența profesională percepută – 0,89, atitudine față de muncă percepută – 

0,90,  competența socială percepută – 0,76, statut social perceput – 0,86, imagine percepută – 

0,90. 

Prezentăm conținutul diferențiatorului semantic utilizat în cercetarea imaginii 

universitarului. Atât cadrele didactice cât și studenții au apreciat prin bifare pe o scală alcătuită 

din 7 puncte imaginea unui cadrul didactic universitar, caracterizat de satisfacție profesională, cât 

și propria imagine sau a cadrelor didactice de la facultate în chestionarele propuse studenților. 

Pentru măsurarea competenței profesionale proiectate și reale au fost propuse opt perechi 

de termeni cu caracter opozant (tabelul 1). Itemii au fost identificați prin consultarea cadrelor 

didactice de la facultate. 

Tabelul 1. Itemii utilizați pentru măsurarea factorului ”satisfacție profesională” 
Itemi 3 2 1 0 -1 -2 -3 Itemi 

Competenţă profesională 

Corect        Incorect 

Profesionist        Neprofesionist 

Eficient        Ineficient 

Inteligent        Prost 

Cult        Incult 

Profund        Superficial 

Responsabil        Iresponsabil 

Pregătit profesional        Nepregătit profesional 

Prezentăm în continuare itemii incluși în diferențiatorul semantic pentru ceilalți factori. 

Tabelul 2. Itemii utilizați pentru măsurarea factorului ”atitudine față de muncă” 
Itemi 3 2 1 0 -1 -2 -3 Itemi 

Atitudine față de muncă 

Inspiră siguranță        Nu inspiră siguranță 

Ordonat        Dezordonat 
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Rapid        Lent 

Implicat        Indiferent 

Inspiră încredere        Nu inspiră încredere 

Drept        Nedrept 

Interesat        Dezinteresat 

Serios        Neserios 

Alegerea itemilor s-a realizat și prin prisma solicitărilor studenților față de cadrele 

didactice universitare. 

Tabelul 3. Itemii utilizați pentru măsurarea factorului ”competență socială” 
Itemi 3 2 1 0 -1 -2 -3 Itemi 

Competență socială 

Pro-social        Inert în viața socială 

Perseverent        Tergiversant 

Comunicativ        Necomunicativ 

Sociabil        Nesociabil 

Disciplinat        Indisciplinat 

Calm        Nervos 

Disponibil        Indisponibil 

Informat        Neinformat 

Pentru obținerea unei imagini a competențelor sociale au fost selectați termeni cu 

referință la capacitățile de deschidere și comunicare interpersonală, disponibilitate și toleranță, 

activism și disciplină, perseverență și informare. 

Tabelul 4. Itemii utilizați pentru măsurarea factorului ”statut social” 
Itemi 3 2 1 0 -1 -2 -3 Itemi 

Statut social 

Respectat        Nerespectat  

Bogat        Sărac 

Cu inițiativă        Fără inițiativă 

Activ        Inactiv 

Capabil        Incapabil 

Prezentabil        Neprezentabil 

Onorabil        Dezonorabil 

Lider        Outsider 

Metoda asociațiilor libere 

Asociația sau evocarea liberă este una dintre cele mai frecvente metode aplicate la 

identificarea conținutului reprezentărilor sociale [9]. Metoda dată a fost aplicată în două etape. La 

prima etapă subiecților li s-a propus să noteze spontan cinci cuvinte sau îmbinări de cuvinte care 

caracterizează un cadru didactic universitar satisfăcut de viață. La această etapă sunt căpătați 

indicatorii frecvenței termenilor asociativi. La etapa a doua respondenții au ierarhizat termenii 

asociativi. Instrucțiunea a fost formulată în felul următor: „Ierarhizați cuvintele după importanța 

pe care o oferiți personal fiecărui, atunci când vă referință la satisfacția de viață”. Pentru a obține 

valoarea (cifra) care indică importanța termenului evocat în lanțul asociativ a fost folosită scala 

Likert în cinci dimensiuni (de la 1 la 5). 

Chestionarul 

Prin chestionare au fost culese informațiile demografice: apartenență sexuală, vârstă, 

vechime în muncă pentru universitari și an de studii pentru studenți, facultate, titlul didactic. 

Totodată, s-a adresat o întrebare de tip scală (de la 1 – întotdeauna, până la 6 – niciodată),  prin 

care s-a identificat cât de frecvent sunt întâlnite în realitate cadrele didactice caracterizate de 

asemenea trăsături, precum cele descrise în imaginea ideală. 

Eșantionul cercetat 

Cercetarea s-a realizat pe un eșantion alcătuit din 60 de studenți și 60 de cadre didactice 

de la ULIM. 
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Rezultatele cercetării 

Imaginea proiectată și imaginea reală a universitarului 

La prima etapă a analizei rezultatelor am calculat mediile pentru fiecare dintre cele 32 de 

perechi de cuvinte opozante și scorurile pentru cei patru factori incluși în diferențiator. Prezentăm 

reprezentarea grafică a imaginii cadrului didactic universitar în cele patru contexte: imaginea 

dezirabilă și reală percepută de studenți (heteroimagine) și de cadrele didactice (autoimagine). 

Fig. 2. Imaginea proiectată/percepută în context intern/extern a cadrului didactic 

universitar 

După cum se poate constata, atât în aprecierea studenților, cât și a cadrelor didactice, se 

înregistrează un decalaj major între profilul real, perceput şi cel proiectat ca dezirabil. În cazul 

imaginii pe care studenții o au asupra cadrului didactic satisfăcut de viață și activitatea sa 

profesională (tabelul 5) se constată scoruri predominant înalte. Cele mai înalte aprecieri se dau 

competențelor profesionale și sociale, în special profesionalismului (2,8), responsabilității (2,8), 

inteligenței (2,7), pregătirii profesionale (2,7), informării sociale (2,6), comunicativității și 

caracterului sociabil (câte 2,5),  dar și unor abilități profesionale - capacității de a inspira încredere 

(2,8) și siguranță, de a da dovadă de interes (2,5), la fel și anumitor caracteristici ale statutului 

social, cum ar fi respectul (2,6), capacităților (2,7). Studenții consideră că satisfacția de viață și 

profesională este mai puțin determinată de bogăție (1,1). Nu se deosebește mult imaginea 

proiectată de studenți și de cadrele didactice. Cadrele didactice proiectează în cadrul acesteia, la 
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fel precum studenții, manifestarea înaltă a aproape tuturor trăsăturilor pozitive din diferențiatorul 

semantic, și aproape neutră a bogăției (0,9).  

Cât privește imaginea reală, percepută, diferențele devin vizibile nu doar în comparare cu 

profilul proiectat, dar și între contextele intern-extern. În cadrul competențelor profesionale 

studenții oferă aprecieri mai joase corectitudinii cadrelor didactice (1,5 față de 2,0), 

responsabilității (1,9 față de 2,5). Și mai multe diferențe vizibile se constată în perceperea 

atitudinii față de muncă: privind capacitatea de a inspira siguranță (1,6 față de 2,1), încredere (1,9 

față de 2,4), justeței (1,4 față de 2,4), interesului (1,6 față de 2,7), seriozității (1,7 față de 2,4). 

Diferențele sunt mai puțin vizibile în aprecierea competențelor și statutului sociale. Doar în cazul 

aprecierii avuției cadrele didactice oferă o caracterizare mai mult neutră, iar studenții – pozitivă 

(0,5 față de 1,5).  

Tabelul 5. Imaginea proiectată/percepută în context intern/extern a cadrului didactic 

universitar 
Itemi Imagine 

proiectată 

- studenți 

Imagine 

proiectată 

– cadre 

didactice 

Imagine 

percepută 

- studenți 

Imagine 

percepută 

– cadre 

didactice 

Itemi 

Competenţă profesională 

Corect 2,5 2,6 1,5 2 Incorect 

Profesionist 2,8 2,8 2,2 1,8 Neprofesionist 

Eficient 2,4 2,6 1,9 1,8 Ineficient 

Inteligent 2,7 2,6 2,2 2,4 Prost 

Cult 2,4 2,6 2 2,4 Incult 

Profund 2,4 2,4 1,7 2 Superficial 

Responsabil 2,8 2,6 1,9 2,5 Iresponsabil 

Pregătit profesional 2,7 2,8 2 2,3 Nepregătit profesional 

Atitudine față de muncă 

Inspiră siguranță 2,5 2,4 1,6 2,1 Nu inspiră siguranță 

Ordonat 2,3 2,3 1,9 2,2 Dezordonat 

Rapid 1,8 1,9 1,9 2,2 Lent 

Implicat 2,4 2,6 2,1 2,5 Indiferent 

Inspiră încredere 2,8 2,5 1,9 2,4 Nu inspiră încredere 

Drept 2 2,1 1,4 2,4 Nedrept 

Interesat 2,5 2,6 1,6 2,7 Dezinteresat 

Serios 2 2 1,7 2,4 Neserios 

Competență socială 

Pro-social 2,3 2,5 2,2 2,2 Inert în viața socială 

Perseverent 2,2 2,4 2 1,9 Tergiversant 

Comunicativ 2,5 2,6 2,3 2,4 Necomunicativ 

Sociabil 2,5 2,5 2,2 2,4 Nesociabil 

Disciplinat 2,4 2,2 1,9 2,2 Indisciplinat 

Calm 2,2 2,2 1,7 1,6 Nervos 

Disponibil 2 2 1,7 2 Indisponibil 

Informat 2,6 2,6 2 2,1 Neinformat 

Statut social 

Respectat 2,6 2,5 2,2 1,9 Nerespectat  

Bogat 1,1 0,9 1,5 0,5 Sărac 

Cu inițiativă 2,2 2,2 1,8 2 Fără inițiativă 

Activ 2,4 2,2 2,2 2 Inactiv 

Capabil 2,7 2,5 2,3 2,2 Incapabil 

Prezentabil 2,3 2,2 2,1 2 Neprezentabil 

Onorabil 1,9 2,3 1,9 1,8 Dezonorabil 

Lider 2,1 1,9 1,7 1,8 Outsider 
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Pentru o verificare mai exactă a diferențelor am realizat compararea mediilor pentru cei 

patru factori. Mediile sunt ilustrate în figura alăturată. 

Fig. 3. Compararea factorilor din imaginea proiectată/percepută în context intern/extern a 

cadrului didactic universitar 
Este evidentă lipsa de diferențe în prezentarea imaginii dezirabile de către studenți și 

cadre didactice, și tendința de a da aprecieri mai înalte imaginii reale de către universitari, mai ale 

în cazul factorilor ”competență profesională” și ”atitudine față de muncă”, și mai joasă privind 

statutul social. Totodată, imaginea reală internă este mai puțin distanțată decât cea externă, cu 

excepția factorului ”statut social”, apreciat de universitari în valori joase.  

Compararea mediilor indică la aceste momente. 

Tabelul 6. Compararea mediilor imaginii reale/proiectate la nivel intern/extern 

t-test for Equality of Means 

Independent Samples Test 

Imaginea proiectată Imaginea reală 

t Sig. (2-tailed) t Sig. (2-tailed) 

Competența profesională ,639 ,524 -1,282 ,202 

Atitudinea față de muncă ,327 ,744 -4,155 ,000 

Competența socială ,503 ,616 -,458 ,648 

Statutul social ,542 ,589 1,975 ,050 

Diferențe statistic semnificative se constată în compararea perceperii atitudinii față de 

muncă, unde studenții tind să se manifeste mai critic decât cadrele didactice, și a statutului social, 

pe care cei din urmă îl apreciază mai jos. 

Concomitent, am verificat și modul în care subiecții apreciază prezența cadrelor didactice 

caracterizate de satisfacție de viață și profesională (adică cu o imagine profesională și socială 

dezirabilă) în viața universitară reală. În compararea statistică a aprecierilor interne și externe n-au 

fost înregistrate diferențe semnificative, media răspunsurilor (3,07 – studenți, 3,35 – cadre 

didactice) indicând la o prezență destul de frecventă.  

Corelarea rezultatelor a scos în evidență o altă informație, destul de semnificativă. Prin 

corelație nu s-a depistat nici o relație dintre factorii care prezintă imaginea proiectată ca de succes 

și aprecierea prezenței cadrelor didactice cu imagine dezirabilă în viața reală universitară. Alta a 

fost situația prin corelarea datelor căpătate la cercetarea imaginii reale, percepute. Raportul 

indirect dintre imaginea reală și prezența universitarilor cu imagine dezirabilă ilustrează la 

condiționarea reciprocă dintre aceste două variabile (coeficienții cu semn negativ rezultă din 

caracterul datelor comparate, calitatea căror este măsurată prin sporirea valorilor – în cazul 

aprecierii imaginii, sau scăderii acestora – în cazul aprecierii prezenței reale a cadrelor didactice 

caracterizate de imagine dezirabilă). 

2,64

2,32 2,39
2,2

2,59
2,28 2,34

2,16
1,96

1,78
2,03 2,012,12

2,34
2,08

1,75

Competență profesională Atitudine față de muncă Competență socială Statut social

Imagine proiectată - studenți Imagine proiectată - cadre didactice

Imagine reală - studenți Imagine reală - cadre didactice
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Tabelul 7. Raportul dintre factorii măsurați în imaginea reală a cadrelor didactice și 

prezența universitarilor cu poziție dezirabilă 

  Competență 

profesională reală 

Atitudine față de 

muncă reală 

Competență 

socială reală 

Statut social 

real 

Frecvența cadrelor 

didactice cu imagine 

dezirabilă 

Pearson Correlation -,238** -,264** -,256** -,321** 

Sig. (2-tailed) ,009 ,004 ,005 ,000 

N 120 120 120 120 

Competență 

profesională reală 

Pearson Correlation  ,723** ,800** ,698** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N  120 120 120 

Atitudine față de 

muncă reală 

Pearson Correlation   ,694** ,582** 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 

N   120 120 

Competență socială 

reală 

Pearson Correlation    ,778** 

Sig. (2-tailed)    ,000 

N    120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sporirea satisfacției de viață conduce la sporirea calității activității profesionale, adică a 

celor patru componente ale imaginii reale ale cadrului didactic universitar. De fapt, este o 

concluzie destul de frecvent întâlnite în studiile contemporane ale satisfacției de viață și bunăstării 

subiective: existenţei unei relaţii descendente, prin intermediul căreia influenţa generatoare de 

sens se transmite de la general la particular, adică persoana care oferă o evaluare globală a vieții 

mai înaltă, este tentată să vadă mai mult aspectele ei pozitive în diverse arii de activitate, inclusiv 

în cea legată de muncă și profesie. Logica acestei abordări vizează existenţa unei relaţii între 

optimism şi lipsa tensiunilor psihice şi evaluarea pozitivă a bunăstării subiective [3].  

Prin metoda asociației libere, după cum s-a menționat mai sus, prin excluderea 

sinonimelor, au fost obținuți 49 de termeni asociativi pe eșantionul de studenți, și 77 – evocați de 

cadrele didactice, pentru sintagma ”universitarul satisfăcut de viață”. Am luat în calcul doar 

asociațiile care au întrunit 10% și mai multe procente ca frecvență, astfel fiind stabilit un corpus   

de 19 de termeni asociativi pentru eșantionul de studenți și 17 – de cadre didactice. În tabelul de 

mai jos ilustrăm frecvența și rangul importanței asociațiilor efectuate de studenți. 

Tabelul 8. Frecvența, rangul apariției și rangul importanței termenilor asociativi pentru 

sintagma ”universitarul satisfăcut de viață” – respondenții-studenți 
Asociații Frecvență Rangul 

apariției 

Importanța Rangul 

importanței 

Nr. %  1 2 3 4 5 Nr. % 

sociabil 25 12,0% 1  7 11 3 4 71 11,7% 2 

activ 24 11,5% 2 1 5 6 7 5 62 10,2% 3 

inteligent 18 8,7% 3 11 3 3 1  78 12,8% 1 

fericit 15 7,2% 4 4 4 2 4 1 51 8,4% 4 

serios 13 6,3% 5 1 6  4 2 39 6,4% 6 

respectat 12 5,8% 6 1 1 3 2 5 27 4,4% 8 

responsabil 12 5,8% 6 4 1 3 3 1 40 6,6% 5 

calm 11 5,3% 7 1 3   7 24 3,9% 9 

informat 10 4,8% 8 3 3   4 31 5,1% 7 

disciplinat 9 4,3% 9 3 2 2  2 31 5,1% 7 

interesant 8 3,8% 10 2 3 1  2 27 4,4% 8 

capabil 7 3,4% 11 1 2 2 1 1 22 3,6% 10 

binevoitor 7 3,4% 11  2 4  1 21 3,4% 11 

vesel 7 3,4% 11  2  4 1 17 2,8% 12 
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disponibil 6 2,9% 12    6  12 2,0% 13 

prezentabil 6 2,9% 12    5 1 11 1,8% 14 

profund 6 2,9% 12   2 1 3 11 1,8% 14 

deschis 6 2,9% 12 1 4  1  23 3,8% 9 

implicat 6 2,9% 12  1 1  4 11 1,8% 14 

Se poate constata că termenii cu cea mai mare frecvență sunt: sociabil (12%), activ 

(11,5%), inteligent (10,7%), fericit (7,2%), iar cu cea mai mică frecvență o au disponibil, 

prezentabil, profund, deschis, implicat (câte 2,9%). Calculul importanței termenilor evocați și a 

rangului importanței acestora arată că situația se schimbă: pe primul loc se plasează termenul 

inteligent (12,8%), urmat de sociabil (11,7%), activ (10,2%), fericit (8,4). Termenii asociativi 

destul de frecvent își schimbă locul în rangul importanței, chiar primii cinci termeni după 

frecvență au loc diferit după importanță, cu excepția celui de fericire. .  

Tabelul 9. Frecvența, rangul apariției și rangul importanței termenilor asociativi pentru 

sintagma ”universitarul satisfăcut de viață” – respondenții-cadre didactice 
Asociații Frecvență Rangul 

apariției 

Importanța Rangul 

importanței 

Nr. %  1 2 3 4 5 Nr. % 

activ 30 15,5% 1 6 6 7 11  97 15,5% 1 

profesionist 21 10,9% 2 9 6 1 3 2 80 12,8% 2 

inteligent 18 9,3% 3 6 6 2 2 2 66 10,6% 3 

interesat 16 8,3% 4 4 3 3 4 2 51 8,2% 4 

responsabil 14 7,3% 5 3 3 3 3 2 44 7,0% 5 

organizat 14 7,3% 5 2 2 1 7 2 37 5,9% 6 

implicat 11 5,7% 6 3 2 3 2 1 37 5,9% 6 

eficient 9 4,7% 7  2 2 3 2 22 3,5% 9 

vesel 8 4,1% 8  2 1 3 2 19 3,0% 10 

fericit 8 4,1% 8 3 1 1 2 1 27 4,3% 8 

împlinit 8 4,1% 8  2 3 2 1 22 3,5% 9 

informat 6 3,1% 9   2 3 1 13 2,1% 13 

liber 6 3,1% 9 1   4 1 14 2,2% 12 

motivat 6 3,1% 9 3  2  1 22 3,5% 9 

respectat 6 3,1% 9  2 3  1 18 2,9% 11 

deschis 6 3,1% 9 5  1   28 4,5% 7 

competent 6 3,1% 9 5  1   28 4,5% 7 

Termenii cu cea mai mare frecvență sunt: activ (15,5%), profesionist (10,9%), inteligent 

(9,3%), interesat (8,3%), responsabil și organizat (câte 7,3%), iar cu cea mai mică frecvență o au 

asociațiile informat, liber, motivat, respectat, deschis, competent (câte 3,1%). Calculul importanței 

termenilor evocați și a rangului importanței acestora arată că situația nu se schimbă în prima 

jumătatea a listei: pe primul loc se plasează termenul activ (15,5%), urmat de profesionist 

(12,8%), inteligent (10,6%), interesat (8,2%), responsabil (7%),  organizat și implicat (câte 5,9%). 

Termenii asociativi care urmează în conformitate cu rangul frecvenței, destul de frecvent își 

schimbă locul în rangul importanței, de exemplu, asociațiile deschis și competent, aflate în coadă 

după frecvență, ocupă locul 7 după importanță. 

Prezentăm în tabel rangul frecvenței și rangul importanței pentru asociațiile atribuite 

sintagmei ”universitar satisfăcut de viață” de către cele două loturi de subiecți. 

Tabelul 10. Rangul apariției și rangul importanței termenilor asociativi propuși de studenți 
 Rang înalt de apariție Rang scăzut de apariție 

Rang înalt de importanță Inteligent, sociabil, activ, fericit Responsabil, serios, informat, 

disciplinat, interesant, deschis 

Rang scăzut de importanță Respectat, calm Capabil, binevoitor, vesel, 

disponibil, prezentabil, profund, 

implicat 
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Tabelul 11. Rangul apariției și rangul importanței termenilor asociativi propuși de cadrele 

didactice 
 Rang înalt de apariție Rang scăzut de apariție 

Rang înalt de importanță Activ, profesionist, inteligent, 

interesat, responsabil, organizat, 

implicat  

Deschis, competent, motivat, 

împlinit 

Rang scăzut de importanță Eficient, vesel, fericit Informat, liber, respectat 

Astfel, putem atribui nucleului termenii asociativi cu rang înalt atât de apariție cât și de 

importanță, în elementul periferic plasându-se asociațiile cu rang înalt doar de apariție sau de 

importanță. 

Asociațiile centrale inteligent, profesionist, responsabil se referă la grupul de atribuite 

care caracterizează competența profesională în diferențiatorul semantic, interesat, implicat – 

caracterizează atitudinea față de muncă, sociabil – competența socială, activ – statutul social,  și 

doar cuvintele organizat și fericit nu se întâlnesc în itemii diferențiatorului. Asociațiile periferice 

la fel se întâlnesc în cadrul itemilor diferențiatorului: eficient – competență profesională, serios – 

atitudine față de muncă, calm, informat, disciplinat – competență socială, respectat – statut social,  
eficient, vesel, motivat, deschis, împlinit, competent, intresant – asociații care nu au nimic cu 

imaginea cadrului didactic construită de respondenți. 

 
Fig. 4. Nucleul și elementul periferic al reprezentării sociale a universitarului satisfăcut de 

viață 

Elementele centrale prioritare ale reprezentării sociale (întâlnite pe ambele eșantioane și 

amplasate în primele locuri ale rangului apariției și importanței) sunt asociațiile activ și inteligent. 

Elementele centrale auxiliare (frecvente și importante concomitent separat pentru una din grupele 

de respondenți) – profesionist, sociabil, interesat, responsabil, implicat, fericit și organizat. 
Elementul periferic supraactivat este asociația deschis, iar întâlnite ca doar importante sau 

frecvente în unul din grupurile de respondenți - respectat, calm, serios, informat, disciplinat, 
interesant, eficient, vesel, competent, motivat, împlinit. 

Asociațiile centrale inteligent, profesionist, responsabil se referă la grupul de atribuite 

care caracterizează competența profesională în diferențiatorul semantic, interesat, implicat – 
caracterizează atitudinea față de muncă, sociabil – competența socială, activ – statutul social,  și 

doar cuvintele organizat și fericit nu se întâlnesc în itemii diferențiatorului. Asociațiile periferice 

la fel se întâlnesc în cadrul itemilor diferențiatorului: eficient – competență profesională, serios – 
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atitudine față de muncă, calm, informat, disciplinat – competență socială, respectat – statut social,  
interesant, vesel, motivat, împlinit, competent – asociații care nu au nimic cu imaginea cadrului 

didactic construită de respondenți. 

 
Fig. 5. Termeni definitorii pentru imaginea universitarului satisfăcut de viață în nucleul și 

elementul periferic al reprezentării 

Putem concluziona, că respondenții din ambele grupuri, includ în conținutul reprezentării 

sociale a universitarului satisfăcut de viață mai multe asociații, care se referă la activitatea lui 

profesională - inteligent, profesionist, responsabil, interesat, implicat, sociabil, activ, eficient, 

serios, calm, informat, disciplinat, respectat,  ilustrând teza despre importanța activității 

profesionale a universitarului pentru satisfacția de viață și în general pentru bunăstarea subiectivă. 

Putem concluziona despre confirmarea ipotezei cercetării, urmând ca în studii viitoare să 

o verificăm și prin utilizarea altor metode. Menționăm, că cercetările similare [4] au identificat 

factorii cei mai importanți care contribuie la sentimentul de satisfacție ocupațională a 

universitarilor: 

 factorii legați de predare - 35,8%; 

 factori legați de cercetare – 28,4%; 

 influențele din afară – 3,7%;  

 stimularea intelectuală de către universitate – 1,6%; 

 plată și perspectivele de creștere – 1,1%; 

 administrarea și politica de organizare a activității – 0,5%;  

 luarea deciziilor departamentale – 0,5%;  

 alți factori – 8,9%; 

 nici un factor de – 19,4%. 
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Rusnac Svetlana, Mazur (Aculov) Boris 

КОНФОРМНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ 

CONFORMITY AS A FACTOR OF POLITICAL SOCIALIZATION OF STUDENTS 

Резюме 

Данная работа рассматривает роль такого социально-психологического явления как 

конформизм в политической социализации студентов. Формируясь в процессе усвоения 

социального опыта, конформизм становится важным фактором социализации в политической 

сфере, которая наиболее интенсивно протекает до достижения индивидом 23-25-летнего 

возраста и обеспечивает преемственность политической культуры через усвоение 

соответствующих норм и ценностей. По результатам эмпирического исследования, 

проведенного на выборке из 230 студентов в рамках валидизации специально разработанного 

опросника «Политическая социализация», проанализирована корреляция между политической 

социализированностью в целом и ее отдельными характеристиками, сгруппированными в 4 

основные категории (Политическое сознание, Политическая идентичность, Политическое 

участие, Политические институты) с одной стороны, и уровнем внешнего, внутреннего 

конформизма, а также самостоятельности и нонконформизма — с другой. 

Ключевые слова: политическая социализация, конформизм, корреляция, социализация, 

самостоятельность, студенты. 

Abstract 

This paper examines the role of such sociopsychological phenomena as conformity in the 

political socialization of students. Conformity is formed during assimilation of social experience of 

individual, becoming an important factor of socialization in the political sphere, which is the most 

intense runs until reaching the age of 23-25 and ensures continuity of the political culture through the 

assimilation of respective norms and values. According to the results of empirical research which was 

conducted on a sample of 230 students during validation of a specially designed questionnaire 

«Political socialization», analyzed the correlation between the political socialization in general and its 

specific characteristics combined into 4 categories (Political consciousness, Political identity, Political 

participation, Institutions of political socialization) at one side, and the level of external, internal 

conformity, nonconformity and independence — from other side. 

Key-words: political socialization, conformity, correlation, socialization, independence, 

students. 

Понятие «конформизм» в повседневной речи зачастую означает — 

«приспособленчество», соответствие определенному признанному или требуемому 

стандарту. Как правило, конформное поведение проявляется там, где в случае расхождений 

между личностью и группой индивид уступает групповому нажиму [9].   

Конформизм — это уподобление оценок индивида общепринятым, способность 

изменять свои взгляды под давлением большинства, принятие существующего порядка, 

норм и ценностей, подчинение влиянию группы [8, 14, 15, 21].  Конформизм подразумевает 
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изменение поведения таким образом, чтобы оно соответствовало ожиданиям, реакциям и 

деятельности других людей, текущей активности социального окружения [4, 23, 24].   

Внешняя конформность — это демонстративное подчинение навязываемому 

мнению, имеющее своей целью заслужить одобрение, либо избежать санкций со стороны 

окружения, когда индивид не меняет своих взглядом, но и не заостряется на разногласиях, 

внешне имитируя согласие с позицией большинства.  

Конформность внутренняя — это действительное преобразование 

индивидуальных установок, сопровождающееся принятием субъектом позиции 

окружающих как более обоснованной и объективной, чем собственная, и пересмотром 

своих взглядов, убеждений [19, с. 153].  

Нонконформизм — стремление любой ценой перечить мнению окружающих, 

поступать наперекор позиции большинства, любой ценой и во всех случаях утверждать 

противоположную позицию, негативизм [7, 20].  

Самостоятельность — «альтернатива» конформности и нонконформизму — 

независимая выработка и отстаивание собственной позиции, не исключающая 

солидарности личности с группой, но не в силу давления, а по причине сознательного 

согласия с ней [7].  

Термин «конформизм» приобрел устойчиво негативную коннотацию, в значении 

«соглашательства», «примиренчества». Поступать конформно — значит поступать так, как 

поступают другие, поддаваться влиянию этих «других», разрешать конфликт между 

индивидом и группой через подчинение общим требованиям. Вместе с тем, конформизм 

представляет собой механизм социализации личности посредством некритического 

восприятия и следования общепринятым в социуме нормам, стандартам и усвоения 

соответствующих аттитюдов [2, 17].   

Социализация позволяет индивиду воспринять систему социально выработанного 

опыта и социальных ролей, которая позволит ему функционировать в качестве члена 

общества, включая общественно одобряемые формы поведения через интериоризацию 

социальных установок [5, 10, 18].  Социализированность на каждом этапе означает 

готовность перейти к новым ситуациям социального развития, при этом сам процесс 

социализации протекает на протяжении всей жизни [3, 12].  Социализация предполагает не 

только пассивное восприятие, но также репродукцию индивидом социального опыта при 

взаимодействии с окружающей средой, таким образом, конформность является не только 

фактором, но и результатом социализации — как показали исследования, 

воспроизводимый уровень конформизма обусловлен инкультурацией (этнокультурной 

социализацией), обуславливающей стартовые различия проявлений конформности у 

различных народов [25, 22].  Конформизм также является важнейшим фактором 

социализации в политической сфере — путем копирования характерных для данной 

общности политических установок и поведения, усвоения и воспроизводства политических 

норм и ценностей. Стоит отметить, что конформизм может выступать не только как 

механизм, но и в качестве результата политической социализации, в тех случаях, когда 

можно говорить о явлении политического конформизма — пассивного, 

безынициативного принятия существующего порядка вещей в политике, также 

называемого «подданнической» политической культурой [11].  Политический конформизм 

отчасти соответствует негативному типу политической социализации1. Политическая 

социализация индивида достигается путем взаимодействия с политическими институтами 

— общественными структурами и механизмами, характеризующимися постоянством, а 

                                                             
1 Также выделяют позитивный типа политической социализации, который, напротив, характеризуется 

активностью, вовлеченностью в политическую жизнь социума [16]. 
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также агентами политической социализации (социализаторами) — конкретными людьми и 

результатами их активности [1, 6, 13].  

 

Рис. 1. Институты и агенты политической социализации 

Методы исследования. Для оценки социализированности в политической сфере 

используется разработанный авторами статьи в 2016 году опросник «Политическая 

социализация». Методика содержит 55 вопросов, сгруппированных в 4 шкалы и 11 

подшкал. Респондентам предлагается по семибалльной шкале оценить вопросы или 

утверждения, например, «Некоторые мои знакомые очень хорошо разбираются в политике, 

я полностью доверяю их мнению», или «Мое окружение определенно оказывает большое 

влияние на мои политические взгляды». Практическое применение методики подтвердило 

ее высокую валидность (коэффициент Альфа Кронбаха составил 0,839) и надежность. В 

данной работе мы анализируем взаимосвязь подшкал «Институты» и «Агенты» шкалы 

«Политические институты» (см. Рис. 1) с показателями внешнего, внутреннего 

конформизма, самостоятельности и нонконформизма, измеренными с помощью опросника 

«Диагностика конформизма-самостоятельности ИСП-4» (автор Прядеин В.П.). Оценка 

взаимосвязи между переменными проводится с помощью метода корреляции Пирсона. 

Характеристика выборки.  Исследование проводилось в течение февраля 2016 

года с использованием одной экспериментальной выборки. Тестирование проводилось как 

посредством печатных бланков, так и через Интернет с помощью электронных документов 

в формате MS Word, что позволило принять участие в исследовании респондентам, 

физически находящимся в других странах.  

В тестировании уровня конформизма и политической социализации приняло 

участие 216 студентов ВУЗов, преимущественно, молодежи в возрасте 17-33 лет (самому 

младшему участнику тестирования 17 лет, самому возрастному — 34), 78 мужчин и 138 

женщин. Средний возраст респондентов составил 22 года, медианный — 21. В 

исследовании приняли участие лица разной половой, этнической и языковой 

принадлежности. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
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Рис. 2. Род деятельности респондентов 

Анализ результатов исследования. Интерпретация результатов показала среднюю 

выраженность внешнего (x̅ =70, Me =69) и внутреннего (x̅ =69, Me =69) конформизма по 

выборке, нонконформизма (x̅ =84, Me =84), но вместе с тем высокий уровень 

самостоятельности (независимости): x̅ =105, Me =109. Также примечательна отрицательная 

корреляция возраста с внешней конформностью (r = -0,199) и нонконформизмом (r = -

0,132). 

Наибольшее влияние институты политической социализации в целом оказывают на 

респондентов с выраженным внутренним конформизмом (r = 0,410), в меньшей степени — 

с внешним (r = 0,350) и нонконформистов (r = 0,286).  

В том числе, политические взгляды интернальных конформистов в значительной 

степени формируются окружением (r = 0,271), образовательными учреждениями (r = 

0,252), СМИ (r = 0,243) и в меньшей — семьей (r = 0,190) и политическими партиями (r = 

0,134). 

Тенденция к экстернальному конформизму показывает устойчивую взаимосвязь с 

такими институтами политической социализации как СМИ (r = 0,320), семья (r =0, 288), а 

также окружение (r = 0,185), образовательные учреждения (r = 0,165) и политические 
партии (r = 0,135). 

На политические взгляды нонконформистов определенное влияние оказывает 

окружение (r =0,159), а «самостоятельность» (независимость) значимой для данной 

выборки корреляции с институтами политической социализации не продемонстрировала. 

Воздействие агентов политической социализации значительно для респондентов со 

склонностью к внутреннему (r = 0,402), внешнему (r = 0,392) конформизму, 

нонконформизму (r = 0,295) и в небольшой степени — к самостоятельности (r = 0,139). 

Лица, чье поведение характеризуется внутренней конформностью, склонны доверять 

политикам (r = 0,303), популярным комментариям в интернете, которые набирают 

большое количество «плюсов», «лайков» (r = 0,271), известным экспертам (r = 0,266), 

своим знакомым, а также журналистам и блогерам (r = 0,141). 

При этом, респонденты, набравшие большое количество баллов по шкале «внешний 

конформизм», также положительно воспринимают мнение определенных политиков (r = 

0,334), «топовые» комментарии (r = 0,331), и доверяют политическим взглядам знакомых 

(r = 0,272). 

Нонконформность и самостоятельность положительно (r = 0,289 и r = 0,202 

соответственно) коррелируют с позитивными отношениями к суждениям знакомых, в 

некоторой степени, политических деятелей (r = 0,170 и r =0,155); нонконформисты также 
склонны полагаться на оценки известных экспертов (r = 0,179). При этом, чем выше 

показатели по шкале «самостоятельность», тем меньше индивид склонен доверять 

пользовательским комментариям в Сети только из-за их популярности (r = -0,103).  
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Заключение. Таким образом, определенно прослеживается тенденция значимого 

влияния институтов и агентов политической социализации на политические установки лиц, 

склонных проявлять как внешний, так и внутренний конформизм. Подчеркнуто 

нонконформистское поведение, на наш взгляд, по причине негативизма сравнительно 

ограничивает воздействие социальных институтов на политическую социализацию, при 

этом выраженную автономность от внешних факторов политической социализации 

ожидаемо продемонстрировали респонденты, наиболее предрасположенные к личной 

самостоятельности, независимости. 

На наш взгляд, конформность как таковая не всегда является заведомо отрицательной 

(«соглашательство», «податливость») характеристикой, и ее аксиологическое наполнение 

зависит от контекста протекания.  Так, социализация неосуществима без проявлений 

конформности со стороны индивида, поскольку вне конформизма невозможно как 

освоение норм и ценностей общества в целом, — таких как модели поведения, 

цивилизационно-культурные аттитюды, ожидания и представления о допустимых путях 

реализации собственных задач, — так и установок в рамках конкретной социальной 

группы. На ранних этапах социализации человеку непрерывно предлагается проявлять 

либо конформность посредством подчинения требованиям и следованию социальным 

ролям в рамках социальных институтов — семьи, образовательных учреждений, либо 

независимость — через творчество, активность и самостоятельное преодоление 

возникающих трудностей.  

То же касается и политической социализации, где восприятие, усвоение, 

интериоризация и воспроизведение политической культуры в значительной степени 

обеспечиваются механизмами конформности, хотя выраженность этих механизмов в 

определенной мере зависит от характеристик политической системы. Вместе с тем, 

«политический конформизм» (в рамках больших и малых групп), чрезмерное увлечение 

«модными» (чаще всего — преходящими) суждениями в области политики и 

некритическое восприятие иного, «авторитетного» мнения являются питательной средой 

для манипуляций и эффективного воздействия изощренной социальной инженерии, 

осуществляемого в интересах узкой группы бенефициаров.  
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ROLUL COMUNICĂRII NONVERBALE 

THE ROLE OF NONVERBAL COMMUNICATION 

Rezumat 

Registrul nonverbal este de o importanţă covârşitoare în comunicarea umană, datorită bogăţiei 

sale considerabile şi vitezei cu care transmite idei şi mai ales emoţii. Importanţa comunicării 

nonverbale pentru comunicarea umană derivă şi din faptul că ea este ontogenetic şi filogenetic 

primordială, şi că este imposibil să nu comunicăm nonverbal (axiomele comunicării nonverbale, 

Chelcea, 2004). Comunicarea nonverbală cuprinde mai multe modalităţi diferite de exprimare şi este 

necesară într-o multitudine de contexte psihologice şi sociale. Aspectele nonverbale ale comunicării 

sunt cele care dezvăluie entuziasmul, credibilitatea şi sinceritatea comunicării, elemente care dau forţă 

mesajului, dacă sunt utilizate într-o manieră adecvată contextului şi naturii mesajului. Adoptând 

normele de comunicare verbală şi nonverbală, individul îşi precizează, într-o manieră implicită, poziţia 

pe care o adoptă în interacţiunea socială şi dorinţa sa de a fi tratat în conformitate cu această poziţie de 

către ceilalţi participanţi la comunicare. 

Cuvinte-cheie: comunicare nonverbală, repetarea, contrazicerea, substituire, elaborare, 

embleme, gesturi ilustrative, manifestări afective, gesturi de reglaj, adaptatori. 

Abstract 

Register nonverbal is of paramount importance in human communication due to its 

considerable wealth and the speed with which convey ideas and emotions especially. The importance 

of nonverbal communication for human communication derives from the fact that it is ontogenetic and 

phylogenetic paramount, and it is impossible not to communicate nonverbally (axioms of nonverbal 

communication, Chelcea, 2004). Nonverbal communication includes several different ways of 

expression and is necessary in a variety of psychological and social contexts. Nonverbal aspects of 

communication are revealing enthusiasm, credibility and sincerity of communication, empowering 

message elements, if used in a proper manner the context and nature of the message. Adopting rules of 

verbal and nonverbal communication, the individual states, in a manner implicit position that it adopts 

social interaction and desire to be treated according to this position by the other participants in 

communication. 

Key-words: Nonverbal communication, repetition, contradiction, substitution, elaboration, 

emblems, illustrative gestures, affective manifestations, adjusting gestures, adapters. 
Deşi omul nu dispune de posibilităţi comparabile cu cele ale animalelor de a comunica 

luminos, electric, cromatic sau chimic, expresivitatea şi eficienţa comunicării nonverbale 
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compensează această lipsă. Se apreciază că din totalul comunicării, 7% este reprezentat de 

cuvinte, 38% de paralimbaj, (adică semnale de ordin vocal, fără a fi cuvinte, ce ţin de intonaţie, 

ton, intensitatea vocii, sunete nearticulate) şi 55% reprezintă limbajul nonverbal (Chiru, 2003).  

 Comunicarea nonverbală este aşadar comunicarea realizată prin alte modalităţi decât 

limbajul verbal articulat, oral sau scris.  

 Comportamentul nonverbal este influenţat de câteva variabile, cum ar fi cultura, statusul, 

genul, personalitatea individului, context. Din punct de vedere cultural, există gesturi universale şi 

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 şi prestigiul unei persoane au influenţă 

directă asupra numărului de gesturi. Cei cu status mai înalt şi 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 (Chelcea, 2004). Comunicarea nonverbală este influenţată şi 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 (Marinescu, 2003). 

Funcţiile comunicării nonverbale 

 Aceste funcţii sunt definite în termenii relaţiei între comportamentele nonverbale şi 

mesajele verbale. 

 Repetarea – comportamentele nonverbale repetă conţinutul mesajului verbal (de ex. când 

cineva dă indicaţii despre o direcţie) 

 Contrazicerea – comportamentele verbale contrazic conţinutul mesajului verbal (când 

cineva care e clar furios spune că nu e) 

 Substituirea – comportamentele nonverbale înlocuiesc mesajele verbale (limbajul 

surdomuţilor) 

 Elaborarea – nonverbalul completează, îmbogăţeşte şi elaborează verbalul 

 Accentuarea – evidenţierea anumitor idei din mesajul verbal. 

 Regularizarea – comportamentele nonverbale organizează pe cele verbale (când arătăm că 

vrem să vorbim, sau când vrem să lăsăm pe alţii să vorbească) (Watson, Hill, 1993). 

 Pe lângă acestea, se consideră că partea nonverbală a comunicării mai îndeplineşte şi 

următoarele funcţii: dezvoltarea atitudinilor interpersonale, dezvoltarea stării emoţionale, 

prezentarea sinelui, acordarea de sens comunicării verbale, menţinerea interesului pentru ceea ce 

se comunică, obţinerea feedback-ului. 

Tipuri de indici nonverbali: 

 Kinezica – mişcările corpului ce includ posturi, gesturi, şi mişcări ale capului, membrelor. 

 Proxemica – plasarea individului în raport cu ceilalţi (distanţă fizică, plasarea locurilor de 

aşezare, orientarea corpului, etc.) 

 Expresiile faciale şi privirea– mişcarea ochilor şi a feţei. 

 Paraverbalul – inflexiunea vocii, stilul vorbirii, frazeologia, etc. 

 Atingerea şi contactul corporal 

 Înfăţişarea individului  
 Mediul 

Kinezica 



236 

 

Este studiul comunicării prin expresiile corpului şi ale feţei. Kinezica (sau kinetica, după 

alţi autori) este o gramatică a gesturilor. Deşi preocupări pentru descifrarea gesturilor au existat 

încă din antichitatea romană, se consideră că bazele ştiinţifice ale disciplinei au fost puse de Ray 

Birdwhistell, în 1952. Acesta face parte din echipa şcolii de la Palo Alto şi a devenit celebru 

printr-un studiu minuţios al unei secvenţe de 9 minute de film, intitulat „Ţigara lui Doris”. El a 

realizat de asemenea cercetări asupra indienilor şi a remarcat că mişcările lor erau diferite când 

vorbeau limbi diferite (Dinu, 2000). Birdwhistell consideră că putem deduce apartenenţa unei 

persoane la o anumită clasă sau categorie socială, observând gesturile acesteia. Ideea aceasta, deşi 

considerată ca aparţinându-i, este de fapt mai veche, avându-şi originea în Evul Mediu.   

Atunci a fost lansat conceptul de comunităţi gestuale, care se referă la faptul că anumite 

grupuri sociale au gesturi specifice, care îi deosebesc de alte grupuri (Dinu, 2004, p. 216).   

El consideră că gesturile au câteva caracteristici: 

 stricta codificare sau caracterul nonaleatoriu 

 dependenţa de o comunitate socio-culturală 

 integrarea într-un sistem plurinivelar- cu intensitate, amplitudine, durată, flux, utilizarea 

spaţiului şi timpului 

 contextualizarea. 

 Gesturile sunt o practică socială, un fenomen social total, un revelator al identităţii 

individului. Chiar într-o conversaţie telefonică unde nu ar fi necesare, ele sunt prezente.   

 Gestualitatea exprimă o apartenenţă de grup în care există comportamente permise şi 

comportamente interzise. Toate culturile posedă un sistem important de comunicare gestuală (vezi 

caseta cu exemple de gesturi şi modul cum variază ele cultural). Gesturile reprezintă cultura 
încorporată. Gestualitatea este determinată şi reglată de variabile sociologice, vârstă, sex, etnie, 

stratificare socială, religie, dar mai ales de comportamente cultural. 
Cerculeţul făcut din degetul mare şi cel arătător înseamnă OK în America, bani în Japonia, zero în 

Franţa, homosexual în Malta, comentariu obscen sau insultă în Grecia, Sardinia sau anumite ţări latine.  

Mâna cu degetul mare în poziţie verticale şi cu celelalte strânse în pumn semnifică azi în cultura 

occidentală o felicitare pentru un lucru bine făcut, pe când acelaşi gest în Roma antică salva viaţa unui gladiator. 

La musulmani a oferi un obiect sau a saluta cu mâna stângă este o ofensă pentru că mâna stângă este 

rezervată igienei intime; în Hawai, poziţia cu mâinile la spate sau în şold este interpretată ca o lipsă de educaţie; 

în cultura arabă corpul este orientat direct spre vorbitor, în cultura chineză acest lucru creează disconfort 

partenerului; în lumea arabă, poziţia „picior peste picior” este dezonorantă. În China copiii sunt învăţaţi să-şi 

privească interlocutorul în zona „mărului lui Adam” şi nu drept în ochi; în culturile arabe femeilor nu le este 

permis să privească bărbaţii în ochi. 

În cele mai multe culturi, a scuipa este un semn de dezgust şi dispreţ, dar pentru populaţia Masai din 

Africa, a scuipa este un semn de afecţiune, iar la indienii americani are efecte curative (vraciul scuipă pe pacient 

pentru a-l vindeca). 

Unele semnale nonverbale par a fi universale (lăsarea pleoapelor când aprobăm ceva) dar 

cele mai multe semne nonverbale variază cultural. Fiecare cultură operează o selecţie a câtorva 

zeci de poziţii corporale – între miile posibile – care capătă valenţe expresive definite, devenind 

un sistem de comunicare. 

Unii autori clasifică kinezica în pre-kinezică, micro-kinezică şi kinezică socială. Prima 

este preocupată de aspectele fiziologice ale mişcărilor corporale, fără a acorda atenţie 

semnificaţiilor culturale ale acestora. Micro-kinezica se focalizează pe atribuirea de semnificaţii 

intra- şi interculturale mişcărilor corporale. De exemplu, deşi pre-kinezica arată că există 11 

poziţii distincte ale pleoapelor, cercetările de micro-kinezică arată că foarte puţine dintre acestea 

comunică anumite semnificaţii. A treia arie este interesată de rolul social şi de semnificaţiile 

sociale pe care le implică mişcările corporale, realizând şi comparaţii intercultural (Dodd, 1982). 

 O problemă îndelung dezbătută este cea a clasificării gesturilor. Una dintre cele mai 

cunoscute clasificări este cea a lui Paul Ekman şi Wallace Friesen, care consideră că gesturile pot 

fi (Tran, Stănciugelu, 2003): 
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 embleme – mişcări ale mâinilor care pot fi uşor traduse în cuvinte (de ex. degetul mare în 

sus care înseamnă OK). Adesea aceste gesturi substituie cuvintele în situaţii când există un 

bruiaj prea mare sau când alte condiţii fac comunicarea verbală dificilă. Ca modalitate artistică 

integrăm aici pantomima. 

 gesturi ilustrative – completează sau însoţesc adesea vorbirea pentru a facilita explicaţia 

(gesturi când arătăm direcţia). 

Autorii disting 8 tipuri de ilustratori: 

1) bastoanele – mişcări verticale ale mâinii menite să accentueze anumite cuvinte. adesea 

aceste gesturi sunt asociate cu agresivitatea şi dorinţa de dominare; 

2) pictografele – sunt gesturile care desenează în aer forma obiectului despre care se 

vorbeşte; 

3) kinetografele – descriu o acţiune sau o mişcare corporală pe care emiţătorul o exprimă nu 

numai prin cuvinte; 

4) ideografele – descriu şi ele o mişcare dar una abstractă. când expunem un raţionament 

utilizăm o serie de gesturi care să ilustreze mai bine acel raţionament; 

5) mişcări deictice – indică locuri, obiecte, persoane. se utilizează atunci când arătăm spre 

ceva; 

6) mişcări spaţiale – descriu raporturile de poziţie dintre obiectele sau persoanele despre 

care se vorbeşte; 

7) mişcări ritmice – reproduc cadenţa unei acţiuni; 

8) ilustratori emblematici - de exemplu gestul de victorie atunci când este însoţit şi de 

cuvântul respectiv: 

 mişcări afective – indică starea emoţională a individului (mersul abătut, mâna la gură, la 

frunte, exprimarea senzaţiei de frig); 

 gesturile de reglaj – dirijează, controlează şi întreţin comunicarea. de asemenea ele 

creează un feedback (confirmarea cu capul care face ca emiţătorul să îşi continue 

discursul); 

 adaptorii – sunt gesturi puţin legate de comunicare şi satisfac necesităţi umane: cusutul, 

bătutul la maşină, măturatul, etc. 

Proxemica 

Comportamentul nonverbal se referă şi la spaţiul personal. Proxemica este ramura ştiinţei 

comunicării care se ocupă cu analiza corelaţiei dintre componenta spaţială şi cea 
comunicaţională a vieţii umane. Este o disciplină nouă, de aproximativ 5 decenii, iar iniţiatorul ei 

este Edward T. Hall. Proxemica porneşte de la premiza că instinctul teritorial nu a dispărut la om. 

Astfel, fiecare om are un anumit spaţiu personal în interiorul căruia se simte în siguranţă. 

Mărimea acestui spaţiu variază cultural şi în funcţie de personalitatea individului şi statusul 

acestuia (Dinu, 2000). 

Tehnicile de colectare a datelor în proxemică sunt extrem de variate – observarea directă 

confruntată cu fotografierea şi cu comentariile subiecţilor; interviuri în profunzime privind spaţiul 

domestic, vecinătatea, dispunerea mobilierului în casă; studierea lexicului limbii (cuvinte ce se 

referă la spaţiu); observarea imaginarului spaţial în literatură şi în artele vizuale. 

Comunicarea spaţială e influenţată de statusul social, de contextul fizic (spaţiile 

restrânse), de modelul cultural, de sexul participanţilor (femeile se aşează mai aproape unele de 

altele decât bărbaţii), de tematica abordată, de evaluarea interlocutorilor. Se observă şi tendinţa de 

personalizare a spaţiului (ne aşezăm în aceleaşi locuri la birou, în sala de curs, etc.). 

Spaţiul personal poate fi împărţit în patru distanţe zonale. 

 Zona intimă – între 15 şi 45 cm. Este distanţa îmbrăţişării, a luptei corp la corp, a dansului. 

Accesul în această zonă intimă este permis doar indivizilor care se află într-o relaţie afectivă 

apropiată cu cel vizat. Comunicarea tactilă şi olfactivă au aici un rol important, iar rolul 

vorbirii este diminuat. Mesajele transmise sunt puternic colorate afectiv.  
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 Zona personală – între 45cm şi 1,25 m. Este distanţa păstrată faţă de persoane cu care se 

păstrează fie o relaţie oficială sau apropiată, dar nu intimă, fie o relaţie intimă dar într-un 

moment de distanţă. Comunicarea verbală creşte ca importanţă. (ex: persoane între care există 

familiaritate, discuţii pe stradă, etc.). 

 Zona socială – între 1,25 şi 3,60. Este spaţiul negocierilor impersonale, al relaţiilor de serviciu 

din care elementul de intimitate a fost total înlăturat. Este distanţa păstrată faţă de persoane 

relativ necunoscute, dar cu care intrăm temporar în relaţie. Adesea se utilizează obiecte care 

creează o barieră cum ar fi biroul, ghişeul, etc. 

 Zona publică – peste 3,60 de metri. Atunci când ne adresăm unui grup de persoane. Canalul 

verbal este cel mai important. Această zonă presupune un feedback scăzut. Relaţia este 

formală, interlocutorii joacă un rol social, poartă adesea o mască. Este de asemenea distanţa de 

la care se realizează anumite acte cum ar fi jocul actorilor, discursului omului politic (Tran, 

Stănciugelu, 2003). 

În relaţiile interumane funcţionează „principiul locului central”. Acesta constă în 

alegerea de preferinţă de către persoana venită mai târziu a poziţiei mediane între locurile deja 

ocupate (exemplu: aşezarea la cinematograf – cineva se aşează la distanţa de mijloc între o 

persoană care e deja aşezată şi capătul rândului).  

Proxemica se ocupă de asemenea cu studiul amplasării persoanelor într-un spaţiu fix într-

o situaţie de comunicare. Astfel cercetările arată că dispunerea faţă în faţă, la o distanţă de circa 1 

m, suscită de trei ori mai puţine conversaţii decât dispunerea alăturată, iar aceasta din urmă de 

două ori mai puţine decât aşezarea pe colţ, în unghi drept. În cursul unei conversaţii participanţii 

se privesc în ochi cam 50 % din timp, de aceea aşezarea faţă în faţă şi cea alăturată sunt obstacole 

în comunicare. Dispunerea faţă în faţă stimulează controversele şi generează fie agresivitate, fie 

atitudini defensive. 

Expresiile faciale şi privirea 

Faţa omului este extrem de expresivă (desigur că există grade de expresivitate de la 

individ la individ). Psihologia consideră că principalele emoţii exprimate de faţa omului sunt 

bucuria, surpriza, frica, tristeţea, furia, dezgustul, şi mulţumirea, acestea fiind considerate 

universale (în sensul că sunt corect decodificate, indiferent de contextul cultural). Există o serie de 

studii ce arată importanţa feţei şi a expresiilor faciale în comunicare şi în relaţiile interumane. Este 

deja foarte cunoscută teoria lui Cesare Lombroso, ce leagă tendinţele criminale ale indivizilor de 

fizionomia lor, afirmând că înclinaţia spre criminalitate este înnăscută şi poate fi detectată prin 

elemente de fizionomie specifice (teoria lui este astăzi considerată depăşită). Există studii ce arată 

că persoanele cu faţă plăcută, care zâmbesc des, au mult mai multe şanse de a se adapta într-un 

grup nou, de a se integra, de a fi angajate. Foarte multe studii sunt destinate zâmbetului şi 

efectelor sociale ale acestuia.  

Privirea este şi ea o modalitate de comunicare care vehiculează mesaje extrem de bogate. 

Cercetările arată că într-o conversaţie asupra unor probleme personale, persoanele se privesc între 

50% - 60% din timpul discuţiei. Studiile arată că durata medie a privirii aruncate unei persoane 

trebuie să fie de 1,18 secunde pentru a nu fi interpretată ca un act de agresiune. După Mark 

Knapp, funcţiile comunicării vizuale sunt: 

 solicitarea de informaţii – privirea joacă un rol important în obţinerea feedback-ului; 

 informarea altor persoane că pot vorbi; 

 indicarea naturii relaţiei – privirea poate indica dacă relaţia este bazată pe dominare, 

iubire, ură, etc.; 

 compensarea distanţei fizice – prin interceptarea privirii cuiva aflat la distanţă (Chelcea, 

2005); 

Alţi autori realizează alte clasificări ale funcţiilor privirii: 

 indicarea rolului în comunicare – cineva care vorbeşte priveşte mai puţin interlocutorul 

decât atunci când ascultă; 
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 exprimarea feedbackului; 

 informarea unei alte persoane că poate interveni în discuţie; 

 semnalarea naturii relaţiei constituite – dominare vs supunere (Rovenţa-Frumuşani, 

1999). 

Comunicarea prin privire implică importante diferenţe culturale şi de gen. Astfel, arabii, 

sud-americanii şi sud-est europenii îşi privesc direct interlocutorul, spre deosebire de asiatici, 

indieni, nord-europeni. Durata privirii este şi ea determinată cultural. Femeile realizează contacte 

vizuale mai intense şi mai frecvente, indiferent de sexul interlocutorului lor (Chelcea, 2004). 

Paraverbalul 

 Alături de nonverbal, psihologia şi sociologia studiază şi paraverbalul care se referă la 

manifestările auxiliare limbii propriu-zise (McQuail, 1999). Paralimbajul cuprinde stilul vorbirii, 

modul de articulare, intensitatea, modul de frazare, ritmul vorbirii, viteza, intonaţia, tonalitatea, 

debitul, pauza, caracteristicile vocii, particularităţile de pronunţie, sunetele parazitare, tăcerea, 

accentuarea anumitor cuvinte (aceeaşi frază poate avea sensuri diferite în funcţie de cuvintele pe 

care se pune accentul).  

Stilul vorbirii orale – un indice global al comunicării – este strâns legat de personalitatea 

individului, pe care o trădează în mare măsură. Studiile arată că există corelaţii între stilul oral şi 

interacţiunile dintre receptor şi emiţător (încrederea, atracţia, respingerea, dorinţa de 

autodezvăluire sunt în mare măsură legate şi de stilul verbal). 

Comunicarea tactilă 

 Atingerea constituie un important liant social. Şi atingerile variază cultural. La chinezi de 

exemplu, datul mâinii în semn de salut este înlocuit de înclinarea capului. S. Jones şi E. 

Yarbrough au identificat 5 tipuri de atingeri care reprezintă în acelaşi timp cinci funcţii ale 

comunicării tactile (Tran, Stănciugelu, 2003). 

- Atingeri care transmit emoţii pozitive. Adultul care mângâie un copil ce plânge, şeful care te 

bate pe umăr pentru a te încuraja, strângerea de mână care exprimă recunoştinţă, etc. 

- Atingeri ludice care au potenţial metacomunicativ, ele uşurează interacţiunea, dar nu 

angajează o prea mare responsabilitate din partea celui ce realizează gestul. 

- Atingeri de control – care vizează dirijarea comportamentului, a atitudinilor sau a 

sentimentelor persoanei atinse. O mică atingere poate atenţiona pe cineva să se dea la o parte, 

să ne privească să se grăbească, etc. De obicei acest tip de atingere presupune o relaţie de 

inferioritate superioritate între cei doi, gestul de control fiind realizat unilateral din partea 

persoanei cu status mai înalt. 

- Atingerea rituală – se referă la gesturi care au devenit rituale, cum este de exemplu strângerea 

mâinii în semn de salut 

- Atingerea în alt scop decât comunicarea propriu-zisă – poate avea o mulţime de forme: 

susţinerea unei persoane, atingerea frunţii pentru evaluarea temperaturii, a încheieturii pentru 

puls. 

 Studiile consacrate comunicării tactile au evidenţiat o serie de concluzii referitor la 

comunicarea tactilă. 

- Aceeaşi atingere poate primi semnificaţii diferite în funcţie de starea psihică a persoanei. 

- Experienţa anterioară influenţează acceptarea sau respingerea atingerii (oamenii care se ating 

mai des în cadrul familiei, acceptă mai uşor atingerea şi în afara ei). 

- Rolul şi statusul social sunt elementele principale în decodificarea atingerii (atingere de tată, 

de profesor, de iubit). 

- Durata atingerii afectează semnificaţia dată acesteia. 

- Bărbaţii ating femeile mai mult decât ating femeile bărbaţii. 

- Femeile preiau iniţiativa îmbrăţişărilor mult mai des decât bărbaţii. 

- Femeile de culoare comunică de două ori mai mult prin atingere decât cele albe. 
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- Localizarea atingerii este determinată cultural (în Thailanda de exemplu, zona capului este 

sacră, de neatins, în Coreea tinerilor nu le este permis să atingă umerii celor în vârstă) (Chiru, 

2003). 

Înfăţişarea  

 Se referă la caracteristicile corporale sau vestimentare, care pot fi uşor observate de 

ceilalţi (atractivitate, forma corpului, părul, hainele, etc.). În psihologie se întâlnesc diverse 

clasificări ale formei corpului şi care sunt puse în relaţie cu temperamentul şi personalitatea, fiind 

astfel susceptibile de a transmite anumite informaţii despre persoana respectivă. 

Vestimentaţia şi decorarea corpului uman comunică şi ea diverse trăsături caracteriale, 

sau de dispoziţie ale oamenilor şi este un mijloc facilitator al apropierii sau îndepărtării unor 

persoane de altele. În unele situaţii îmbrăcămintea este un mijloc instituţionalizat (îmbrăcămintea 

de poliţist, de medic). Şi aici există importante diferenţe transculturale. Vestimentaţia formează un 

univers autonom ce dispune de un cod special, o istorie şi o memorie proprie, reguli şi norme 

specifice.  

Mediul 

 Se referă la caracteristici ale spaţiului fizic ce pot fi culoarea pereţilor încăperii, 

iluminarea, decorarea încăperii, frumuseţea spaţiului înconjurător, temperatura, etc., toate acestea 

având rol în comunicare.  

La această clasificare a tipurilor de indici din comunicarea nonverbală unii autori adaugă, 

ca indice cu valoare intraculturală, şi modificările reversibile sau ireversibile în forma, culoarea, 

sau mărimea unor părţi ale corpului uman, rezultate prin (auto-)mutilarea acestuia, ca şi 

comportament specific anumitor culturi. Astfel de comportamente au consecinţe semnificative în 

planul comunicării nonverbale, ele nefiind gratuite, ci transmiţând fiecare un anumit mesaj, 

inteligibil în cadrul culturii respective. Exemple: deformări ale craniului la triburile indiene, 

micşorarea piciorului la femeile din China ca semn de distincţie, perforarea lobului urechii, 

lungirea gâtului prin purtarea de mărgele, etc. (Zdenek, 2000). 

Alte clasificări amintesc un alt indice nonverbal, şi anume utilizarea timpului, care dă 

indicaţii despre motivaţiile, interesele şi atitudinile persoanei respective. Astfel, interpretăm 

atitudinea unei persoane care nu este niciodată punctuală ca fiind lipsită de respect, sau trădând 

obiceiuri proaste, lipsa voinţei şi a ambiţiei, sau dimpotrivă, o stimă de sine excesivă. La fel, 

interpretăm atitudinea cuiva care îşi petrece o mare parte din timp ajutând pe cineva, ca arătând 

generozitate, prietenie, simţul datoriei, responsabilitate etc. 
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Godorozea Dina 

ИCТOРИЧЕCКИЙ ЭКCКУРC ИЗУЧЕНИЯ ФЕНOМЕНA БЕЗРAБOТИЦЫ 

THE HISTORICAL OVERVIEW OF INVESTIGATION OF THE UNEMPLOYMENT 

PHENOMENON 
Резюме 

Нacтoящaя cтaтья oтрaжaет иcтoричеcкoе прoиcхoждение и путь преoбрaзoвaния 

фенoменa безрaбoтицы. В нaчaле cвoегo вoзникнoвения ocнoвoй безрaбoтицы являлacь 

зaвиcимocть oт рaбoты кaк oт иcтoчникa для приoбретения еды и жилья. Нa рaзличных этaпaх 

рaзвития челoвечеcкoгo oбщеcтвa эффективнocть иcпoльзoвaния рaбoчей cилы былa рaзличнoй, 

чтo oтрaжaлocь нa преoблaдaнии oпределённых видoв безрaбoтицы нaд другими. Co временем 

этoт coциaльнo-экoнoмичеcких фенoмен нacтoлькo внедрилcя в нaшу реaльнocть, чтo cтaл 

предметoм изучения не тoлькo экoнoмичеcкoй и coциaльнoй, нo и пcихoлoгичеcкoй пaрaдигмы. 

В рaбoте дaнa хaрaктериcтикa ocнoвных этaпoв изучения безрaбoтицы, тaких кaк, 

oпиcaтельный, прoмежутoчный, и экcпериментaльный. Дaнo oбщее, интегрaтивнoе 

предcтaвления oб oблacти изучения безрaбoтицы в рaзные временa, в cooтветcтвии c 

aктуaльнocтью прoблемы. Oтрaжены нaибoлее знaчимые иccледoвaния тех времён, кoтoрые 

cтaли ocнoвoй для дaльнейшей рaбoты в этoм нaпрaвлении: взaимocвязь безрaбoтицы, урoвня 

зaбoлевaемocти, гocпитaлизaции и cмертнocти; мoрaльнoе рaзлoжение, oбocтрение 

пoлитичеcкoгo рaдикaлизмa, рocт чиcлa caмoубийcтв cреди безрaбoтных, изменение oбщей 

пcихoлoгичеcкoй кoнcтитуции безрaбoтнoгo, типoлoгия егo пcихoлoгичеcких cocтoяний.  

Нaряду c иccледoвaниями прoшлoгo cтoлетия предcтaвлены теoретичеcкие пoдхoды 

изучения безрaбoтицы c тoчки зрения бaзoвых нaпрaвлений: coциaльнo-экoнoмичеcкoгo, 

coциoлoгичеcкoгo, и, кoнечнo же, coциaльнo-пcихoлoгичеcкoгo.  

Abstract 

The present article reflects the historical origin and the way of transformation of the 

phenomenon of unemployment. At the beginning of its appearance the basis of unemployment was in 

dependence on work as a source for buying food or place to live. At various stages of the development 

of human society the efficiency of the use of the labor force was different that affected the 

predominance of certain types of unemployment above the others. 

Over the time, this socio-economic phenomenon penetrated into our reality so much that 

became the subject of investigation not only of the economic and social, but also of psychological 

paradigm.  

In this work the characteristic of the main stages of the study of unemployment is presented, 

such as descriptive, transitional and experimental. A general, integrative view of the field of 

unemployment investigation in different times is given, in accordance with the actuality of the 

problem. The most significant researches of those times, which became the basis for the further work 

in this direction were reflected: interrelation of unemployment, level of morbidity, hospitalization and 

mortality; moral decline, aggravation of political radicalism, the increase of the number of suicides 

among the unemployed, transformations in the general psychological constitution of an unemployed, 

the typology of his psychological states. 

Along with the researches of the previous century, theoretical approaches to the unemployment 

investigation from the point of view of basic directions were presented: socio-economic, sociological 

and, of course, socio-psychological. 

Безрaбoтицa, являяcь oднoй из cущеcтвенных хaрaктериcтик coвременнoгo рынкa 

трудa, oкaзывaет cвoё влияние прaктичеcки нa вcе cферы жизнедеятельнocти челoвекa, и 

безуcлoвнo oтрaжaетcя нa егo внутреннем, эмoциoнaльнoм cocтoянии. Oднaкo, неcмoтря нa 

aктуaльнocть этoгo фенoменa, безрaбoтицa имеет cвoю знaчительную и прoдoлжительную 

иcтoрию. В нacтoящей cтaтье, пoпытaемcя oтрaзить путь преoбрaзoвaния этoгo непрocтoгo 

фенoменa. 
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Нaчнём c oпределения. Безрaбoтицу принятo рaccмaтривaть кaк неизбежнoе, 

пермaнентнoе явление в уcлoвиях рынкa, непoддaющееcя уcтрaнению из экoнoмичеcкoй и 

coциaльнoй жизни [12]. 

Пo мнению Кoрецкoй Е.В. безрaбoтицa – oбщепризнaнный иcтoчник cтреcca [9 c. 142]. 

Мы мoжем гoвoрить o явлении безрaбoтицы в тoм cлучaе кoгдa идёт речь o нaличии в 

cтрaне людей, cocтaвляющих чacть экoнoмичеcки aктивнoгo нacеления, кoтoрые cпocoбны 

и желaют трудитьcя пo нaйму, нo не мoгут нaйти рaбoту. 

 Coглacнo oпределению Междунaрoднoй oргaнизaции трудa (МOТ), челoвек в вoзрacте 

10-72 лет (пo метoдoлoгии Рoccтaтa, — 15-72 лет) признaётcя безрaбoтным, еcли нa 

критичеcкую неделю oбcледoвaния нacеления пo прoблемaм зaнятocти oн oднoвременнo: 

 Не имел рaбoты 

 Иcкaл рaбoту 

 Был гoтoв приcтупить к рaбoте 

В реaльнoй экoнoмичеcкoй жизни безрaбoтицa выcтупaет кaк превышение предлoжения 

рaбoчей cилы нaд cпрocoм нa нее [2, с.2]. 

Oднaкo oбрaтимcя к древней иcтoрии и прocледим путь зaрoждения иccледуемoгo 

фенoменa. 

В трaдициoнных oбщеcтвaх, деньги вooбще не иcпoльзoвaли, cooтветcтвеннo, 

зaрaбoтнaя плaтa не выплaчивaлacь. Люди жили зa cчёт земли, и земля принaдлежaлa вcем, 

либo никoму. Пoзже, нaчaлocь cтрoительcтвo гoрoдoв, изoбрели деньги, и люди cтaли 

зaвиcеть oт них, вынуждены были пoкупaть еду у прoдaвцoв вмеcтo тoгo, чтoбы 

вырaщивaть, coбирaть или oхoтитьcя нa еду caмocтoятельнo. Зaвиcимocть oт рaбoты кaк oт 

иcтoчникa денег для приoбретения еды и жилищa являетcя ocнoвoй безрaбoтицы. 

Нa рaзличных этaпaх рaзвития челoвечеcкoгo oбщеcтвa эффективнocть 

иcпoльзoвaния рaбoчей cилы былa рaзличнoй: 

- первoбытнoму oбщеcтву cвoйcтвенны были пoлнaя зaнятocть вcегo 

трудocпocoбнoгo нacеления oбщины и oднoвременнo перенacеление oтдельных 

территoрий; oтcюдa пocтoяннaя бoрьбa племен зa территoрию; 

- при рaбcтве имелa меcтo пoлнaя зaнятocть вcех рaбoв и oтнocительнoе 

перенacеление cвoбoдных грaждaн, чacть кoтoрых cтaнoвилacь кoлoниcтaми или вoинaми, 

их ocнoвным нaзнaчением былo пoпoлнение aрмии рaбoв; 

- при феoдaлизме и aзиaтcкoм cпocoбе прoизвoдcтвa имелo меcтo aбcoлютнoе и 

oтнocительнoе aгрaрнoе перенacеление, чacть людей былo cкрытo, некoтoрые из них 

ухoдили в oтхoжие прoмыcлы, другие пoпoлняли aрмию, нaзнaчение кoтoрoй былo в 

зaхвaтывaнии нoвых земель; 

- в уcлoвиях чиcтoгo кaпитaлизмa нa индуcтриaльнoй cтaдии егo рaзвития, при 

гocпoдcтве рынoчных oтнoшений вoзниклo нoвoе coциaльнo-экoнoмичеcкoе явление - 

aрмия безрaбoтных [2, с.12]. 

Кoличеcтвo иcтoричеcких иcтoчникoв, пocвящённых прoблеме безрaбoтицы 

oгрaниченo, тaк кaк нaблюдения велиcь не вcегдa и не везде. 

Безрaбoтицa кaк явление cтaлa пocтепеннo вхoдить в экoнoмичеcкую мыcль пo мере 

уcиления индуcтриaлизaции и бюрoкрaтизaции. Прoцеcc фoрмирoвaния этoгo пoнятия 

мoжнo рaccмaтривaть нa примере Великoбритaнии, тaк кaк тaм oн был хoрoшo 

зaдoкументирoвaн.  

В XVI веке в Aнглии не делaлocь рaзличий между брoдягaми и теми, у кoгo нет 

рaбoты, вcе oфициaльнo именoвaлиcь пocтoянные пoпрoшaйки (Sturdy beggar) и 

рaccмaтривaлиcь кaк лицa, кoтoрых нужнo нaкaзaть и выcлaть. 

Зaкрытие мoнacтырей в 1530-х гoдaх увеличилo нищету, тaк кaк мoнacтыри пoмoгaли 

бедным. Крoме тoгo, вo временa Тюдoрoв вoзрocлo нacеление и уcилилcя 

прoцеcc oбрaзoвaние гoрoдoв. У безрaбoтных ocтaвaлocь тoлькo двa выхoдa — гoлoдaть 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://en.wikipedia.org/wiki/Sturdy_beggar
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1530-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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или нaрушaть зaкoн. В 1535 гoду вышел зaкoн, предуcмaтривaвший coздaние cиcтемы 

oбщеcтвенных рaбoт для бoрьбы c безрaбoтицей, финaнcирoвaвшихcя зa cчёт нaлoгoв нa 

прибыль и кaпитaл [1]. 

 В иcтoрии безрaбoтицы мoжнo выделить двa периoдa, кoтoрые oтрaжaют рaзные 

причины безрaбoтицы. Первый периoд - дo Прoмышленнoй ревoлюции, кoгдa 

технoлoгичеcкие изменения прoиcхoдили крaйне медленнo и cтруктурнaя безрaбoтицa 

вoзникaлa крaйне редкo. Втoрoй периoд - вo время и пocле Прoмышленнoй ревoлюции, 

кoгдa технoлoгия прoизвoдcтвa cтaлa нacтoлькo быcтрo менятьcя, чтo в течение oднoгo 

пoкoления oдин рaбoчий мoг быть вынужден неcкoлькo рaз менять cвoю прoфеccию.  

Безрaбoтицa дo Прoмышленнoй ревoлюции  
1. Ocнoвнoй причинoй безрaбoтицы нa рaнних cтaдиях рaзвития хoзяйcтвa были 

пoгoдные уcлoвия, a безрaбoтицa нocилa cезoнный хaрaктер. Кaк пиcaл Aдaм Cмит, «в 

некoтoрых oтрacлях зaнятocть oтличaетcя гoрaздo бoльшим пocтoянcтвoм, чем в 

других.. кaменщик или кaменoтеc не мoжет рaбoтaть в cильный мoрoз или ненacтную 
пoгoду, a в другoе время егo зaнятocть зaвиcит oт cлучaйных зaкaзoв клиентoв. Этo 

oзнaчaет чacтoе cидение без рaбoты».  
2. Cерьезным cтруктурным cдвигoм мoглa быть демoбилизaция aрмии пocле 

длительных вoенных дейcтвий, кoтoрaя мoглa привеcти к пoявлению нa рынке трудa 

неcкoльких деcяткoв тыcяч рaбoчих.  

3. В cредние векa в Aнглии cтруктурный cдвиг прoизoшел в cельcкoм хoзяйcтве - речь 

идет oб oгoрaживaнии, кoтoрoе предcтaвлялo coбoй мaccoвoе прекрaщение прoизвoдcтвa 

зернa и перехoд к прoизвoдcтву шерcти. Этo oзнaчaлo резкoе уменьшение cпрoca нa труд 

cельcкoхoзяйcтвенных рaбoчих.  

4. Причинoй безрaбoтицы мoгли быть зaкoны, уменьшaющие мoбильнocть трудa. 

Нaпример, зaкoны oб ученичеcтве, oгрaничивaющие чиcлo ученикoв (тo еcть фaктичеcки 

рaбoчих), кoтoрых мoг взять мacтер. Цехoвaя oргaнизaция ремеcлa, c oднoй cтoрoны, 

зaщищaлa ремеcленникoв oт беcпoрядoчнoй кoнкуренции, a c другoй - зaкрывaлa дocтуп 

безрaбoтным людям в прoфеccию. Aнглийcкие зaкoны o бедных XVI-XVII вв. зaпрещaли 

беднякaм переезжaть из oднoгo грaфcтвa в другoе, oбрекaли их нa безрaбoтицу, еcли в их 

грaфcтве был недocтaтoчный cпрoc нa рaбoчие руки.  

Прoмышленнaя ревoлюция и бoрьбa прoтив мaшин  
Пocле Прoмышленнoй ревoлюции технoлoгичеcкий прoгреcc cтaл oкaзывaть гoрaздo 

бoлее cерьезнoе влияние нa хoзяйcтвo, и cooтветcтвеннo, нa увеличение безрaбoтицы Вo 

мнoгих oтрacлях cтaли перехoдить к иcпoльзoвaнию нoвых cпocoбoв прoизвoдcтвa, и 

oднoвременнo c этим иcчезaл cпрoc нa рaбoчих oднoй квaлификaции и пoявлялcя cпрoc нa 

другую.  

Ocoбенную рoль игрaли мaшины. Введение кaкoгo-нибудь ткaцкoгo cтaнкa мoглo 

выcвoбoдить тыcячи челoвек из oтрacли, кoтoрым нужнo былo в cпешнoм пoрядке менять 

прoфеccию. Рaбoчие видели, чтo иcтoчникoм их бедcтвий являетcя мaшинa, и пoэтoму их 

еcтеcтвеннoй реaкцией былo coпрoтивление введению нoвых мaшин. Вoт чтo пиcaл Кaрл 

Мaркc:  

«В кoнце первoй трети XVII векa ветрянaя леcoпильня, пocтрoеннaя oдним гoллaндцем 
близ Лoндoнa, былa уничтoженa в результaте бунтa черни. Еще в нaчaле XVIII векa 

леcoпильные мaшины, привoдимые в движение вoдoй, лишь c трудoм преoдoлевaли в Aнглии 

coпрoтивление нaрoдa, вcтречaвшее пoддержку пaрлaментa. В 1758 г., кoгдa Эверет 
пocтрoил первую cтригaльную мaшину, привoдившуюcя в движение вoдoй, ее coжгли 100 

000 челoвек, ocтaвшиеcя без рaбoты. Прoтив scribbling mills (чеcaльных мaшин) и 

чеcaльных мaшин Aркрaйтa 50 000 рaбoчих, кoтoрые дo тoгo времени жили рacчеcкoю 
шерcти, oбрaтилиcь c петицией к пaрлaменту».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1535_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
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C нaчaлoм Прoмышленнoй ревoлюции бoрьбa c мaшинaми приoбретaет мaccoвый 

хaрaктер, a caми прoтивники введения мaшин пoлучaют нaзвaние луддиты (пo имени 

легендaрнoгo пoдмacтерья Луддa, кoтoрый первым рaзрушил cтaнoк).  

В дaльнейшем тaкие бунты периoдичеcки прoиcхoдят в течение вcегo XIX в. В кoнце 

XIX в. яркими примерaми cтруктурнoй безрaбoтицы являютcя пocледcтвия введения 

линoтипa (выcвoбoдившегo нaбoрщикoв в типoгрaфиях) и мaшины, кoтoрaя cвoрaчивaлa 

cигaреты.  

Нo не тoлькo мaшины coкрaщaли пoтребнocть в рaбoчих. Нaпример, пoявление 

кoнтейнерoв в грузoвoм трaнcпoрте (ocoбеннo мoрcкoм) выcвoбoдилo бoльшoе кoличеcтвo 

грузчикoв, пocкoльку не нужнo былo перемещaть мешки или ящики.  

Кoнечнo, в длительнoм периoде введение мaшин вызывaлo тoлькo пoлoжительный 

эффект. Рocт мaшинocтрoительнoй прoмышленнocти coздaвaл бoльшoй cпрoc нa рaбoчие 

руки, и рaбoчaя cилa перемещaлacь в прoизвoдcтвo caмих мaшин.  

Cущеcтвенным бaрьерoм для перехoдa c рынкa нa рынoк мoжет быть геoгрaфичеcкaя 

рaзделеннocть рынкoв трудa. Клaccичеcким примерoм являетcя Aнглия, кoтoрaя блaгoдaря 

быcтрoму и cтaбильнoму рocту в XIX в. легкoмыcленнo cкoнцентрирoвaлa целые oтрacли в 

oтдельных грaфcтвaх и, пocле тoгo кaк в ее текcтильнoй, угледoбывaющей и 

метaллургичеcкoй oтрacлях нacтупил кризиc, пoплaтилacь зaтяжнoй безрaбoтицей. Жители 

целых гoрoдoв или меcтнocтей мoгли oкaзaтьcя без рaбoты, тaк кaк oтрacль, кoтoрaя былa 

тaм cкoнцентрирoвaнa, oкaзывaлacь «в зacтoе»[11, с.8].  

 Вcё вышеcкaзaннoе oтрaжaет этиoлoгию вoзникнoвения тaкoгo явления кaк 

безрaбoтицa, ocoбеннocти её трaнcфoрмaции в кoнтекcте экoнoмичеcких и иcтoричеcкий 

изменений.  

Иcтoричеcки cлoжилocь, чтo прoблемa безрaбoтицы нaчaлa рaзрaбaтывaтьcя в рaмкaх 

экoнoмичеcких нaучных диcциплин. Coциaльнo-пcихoлoгичеcкaя пaрaдигмa не oтрицaет, a 

cкoрее рaзвивaет экoнoмичеcких пoдхoд. C тoчки зрения периoдизaции A.Вaккерa в 

иccледoвaнии фенoменa безрaбoтицы cущеcтвуют три этaпa: 

I. Oпиcaтельный пoдхoд (1930-1950 г. г.) 

В 30-гoдaх прoшлoгo cтoлетия Кaртли и Фрaйерoм былa рaзрaбoтaнa «oртoдoкcaльнaя 

пaрaдигмa», кoтoрaя пoзвoлилa уcтaнoвить cвязь зaвиcимocти безрaбoтицы и урoвня 

зaбoлевaемocти, гocпитaлизaции и cмертнocти. Предcтaвители этoй пaрaдигмы уcтaнoвили, 

чтo для безрaбoтных хaрaктернo: зaниженнaя caмooценкa, пoвышеннaя вcпыльчивocть, 

cклoннocть к фaтaлизму и пеccимизм в oтнoшении будущегo, нaличие cимптoмa 

пcихoлoгичеcкoгo диcтреcca [9, с.142].  

Былa рacкрытa прoблемa вoздейcтвия мaccoвoй безрaбoтицы. Coглacнo 

предcтaвлениям П. Aйзенбергa и П.Ф. Лaзaрфельдa (1938 г.), ширoкoмacштaбнaя 

безрaбoтицa влиялa нa мoрaльнoе рaзлoжение oбщеcтвa, oбocтрение пoлитичеcкoгo 

рaдикaлизмa (aпaтия или ревoлюциoнизм), рocт чиcлa caмoубийcтв cреди безрaбoтных, и в 

целoм нa изменение oбщей пcихичеcкoй кoнcтитуции безрaбoтнoгo [4, с.23.]. Тaк же 

Aйзенбергoм и Лaзaрфельдoм былa рaзрaбoтaнa типoлoгия пcихичеcкoгo cocтoяния 

безрaбoтнoгo, кoтoрaя включaлa 4 фaзы (пocледoвaтельные этaпы через кoтoрые прoхoдит 

пoтерявший рaбoту):  

I фaзa – нaчaльный шoк; 

II фaзa – oптимиcтичный этaп пoиcкa рaбoты; 

III фaзa – тщетнocть уcилий, кoтoрaя ведёт к резигнaции (пoлнoе пoдчинение cудьбе, 

cмирение и oткaз oт aктивных дейcтвий) и пеccимизму; 

 IV фaзa – фaтaлиcтичеcкий oткaз oт caмoгo cебя; 

II Прoмежутoчный пoдхoд (1955 – 1970 г. г.) 
Нa втoрoм этaпе былo ocущеcтвленo небoльшoе кoличеcтвo иccледoвaний, 

пocвящённых изучению безрaбoтицы. Этo былo oбуcлoвленo преoдoлением кризиcных 
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явлений в экoнoмике, кoтoрoе привелo к рacтущему oбъёму прoдукции и пoлнoй зaнятocти, 

и cooтветcтвеннo, к некoтoрoму cпaду интереca к этoй прoблеме. П.Келвин и Дж.Джaррет 

oпиcывaют cocтoяние безрaбoтных в cooтветcтвии c изменением их пoлoжения 

cooтветcтвеннo в иccледoвaниях oднoвременнo меняетcя и пocтaнoвкa вoпрoca: пoчему 

пoльзующиеcя cпрocoм рaбoчие cилы вcё же ocтaютcя безрaбoтными, a тaкже, кaкие 

вoздейcтвия вынужденнaя безрaбoтицa oкaзывaет нa «нoрмaльнoгo» челoвекa [4].  

Единичные иccледoвaния прoвoдилиcь в бoльшей cтепени в CШA, в знaчительнo 

меньшей - в Aнглии и ФРГ. Нa ocнoве этих эмпиричеcкий иccледoвaний, уже знaчительнo 

пoзже, в 70 – 80-х гoдaх пoявилocь бoльшoе кoличеcтвo публикaций пo этoй прoблеме в 

Aвcтрaлии, Aнглии, CШA, ФРГ, Нидерлaндaх, Швеции, Дaнии, Финляндии, чтo 

cпocoбcтвoвaлo рocту метoдoлoгичеcкoгo и метoдичеcкoгo урoвня иccледoвaний.  

III Экcпериментaльный пoдхoд (1975 – и пo cей день) 

Третий этaп oкaзaл знaчительнoе влияние нa дaльнейшие нaучные иccледoвaния. Oн 

oзнaменoвaн нaчaлoм кризиca зaнятocти (cерединa 70-х гoдoв), пoявлением лoнгитюдных 

иccледoвaний, cфoкуcирoвaнных нa cпецифичеcких acпектaх безрaбoтицы: пoиcк выхoдa 

из cитуaции безрaбoтицы; кoнcтруктивнoе преoдoление пcихoлoгичеcкoгo нaпряжения; 

прoблемa негaтивнoгo вoздейcтвия нa здoрoвье; дифференцирoвaние пo пoлу, вoзрacту, 

coциaльнoму и мaтериaльнoму пoлoжению безрaбoтных. 

Пo мнению Глухaнюк Н.C., Кoлoбкoвa A.И., Печеркинa A.A. oдним из центрaльных 

прoтивoречий, не рaзрешённых и пo cей день являетcя дилеммa между «cелекциoннoй» и 

«причиннoй» гипoтезaми. Первaя из них предпoлaгaет, чтo изменение пcихичеcких 

ocoбеннocтей у безрaбoтных грaждaн прoиcхoдит в cледcтвии выбoрoчнoй cтрaтегии 

рaбoтoдaтелей при увoльнении и в меньшей cтепени при приёме нa рaбoту. Втoрaя 

гипoтезa, инaче нaзывaетcя «кaузaльнaя», oбъяcняет пoявление вышеперечиcленных 

изменений вoздейcтвием безрaбoтицы [4, c.10]. 

Тaк же К. Леaнa и Д.Фельдмaн в cвoих иccледoвaниях зaфикcирoвaли негaтивнoе 

влияние безрaбoтицы нa cемью. Aвтoры oтмечaют, чтo безрaбoтные oтдaляютcя oт cемьи, 

пoкидaют её или рaзвoдятcя в 3 – 4 рaзa чaще, чем рaбoтaющие, прoявляют меньшую 

cплoчённocть и взaимную пoддержку [4, c.10].  

Cреди рoccийcких иccледoвaний прoблемы безрaбoтицы выделилиcь три ocнoвных 

нaпрaвления: 

1. Coциaльнo-экoнoмичеcкoе, где предметoм иccледoвaния cтaли: темпы рocтa 

безрaбoтицы; прoцеccы хaрaктерные для перехoднoгo периoдa; экoнoмичеcкoе пoлoжение 

и здoрoвье нacеления, изменения в cocтaве нacеления (зaнятые, безрaбoтные, экoнoмичеcки 

неaктивные), региoнaльные рaзличия в нaпряжённocти рынкa трудa, cиcтемa зaщиты oт 

безрaбoтицы, и её еcтеcтвенный урoвень.  

Тaкже имеет меcтo пoявление мaccoвoй безрaбoтицы, и кaк cледcтвие, ухудшение 

пoлoжения бoльшинcтвa нacеления, рaзмывaние групп cреднегo клacca [3].  

2. Coциoлoгичеcкoе нaпрaвление рaccмaтривaет предметoм cвoегo иccледoвaния 

пoведенчеcкие ocoбеннocти безрaбoтных. Тaк пo мнению Гильдингершa cущеcтвует 

уcтoйчивaя cвязь безрaбoтицы c делинквентным пoведением: нa Зaпaде 46 % преcтупникoв 

безрaбoтные, в Рoccии этa цифрa чуть ниже – 39%, нo тoже cущеcтвеннaя. Ocoбенную 

криминoгенную oпacнocть предcтaвляет мoлoдёжнaя безрaбoтицa.  

Пo мнению Гoленкoвa и Игитхaнян caмыми уязвимыми являютcя рaбoтники 

квaлифицирoвaннoгo трудa, oблacти прoмышленнocти и cтрoительcтвa, вoзрacтные группы 

– дo 30-ти и oт 30-ти дo 39-ти. Причины этoгo явления – неудoвлетвoрённocть oплaтoй 

трудa, кaк cледcтвие cтруктурнoй переcтрoйки экoнoмики cтрaны, прoиcхoдит рaзмывaние 

групп cреднегo клacca - ядрo фикcируемых безрaбoтных, рaбoчие и интеллигенция [3]. 

3. Coциaльнo-пcихoлoгичеcкoе нaпрaвление 
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Кaртaшoв C.A., Дaнoвcкий C.Л. cocтaвили coциaльную типoлoгия безрaбoтных: - 

выcвoбoжденные (coкрaщённые пo штaту), - увoленные пo coбcтвеннoму желaнию, 

выпуcкники вузoв, cредних шкoл. Oпределенa динaмикa изменений oтрицaтельнoгo 

эмoциoнaльнoгo cocтoяния: люди вcё бoльше привыкaют к безрaбoтице и не cмoтрят нa неё 

кaк нa вcеленcкую кaтacтрoфу. Рaccмoтрены oтнoшения к cлужбе зaнятocти: имеют меcтo 

переoценкa уcлуг, вoзмoжнocти переoбучения. Былo уcтaнoвленo, чтo cocтoяние тревoги, 

кoтoрoе иcпытывaют безрaбoтные, пoдверженo oпределённoй динaмике: - выcoкaя (первые 

3 меcяцa), - cпaд (oт 4 дo 8 меcяцев); рocт (пocле 9-ти меcяцев) [8, c.21].  

Был выявлен пoртрет безрaбoтнoгo, кoтoрый хaрaктеризуетcя: невыcoким 

урoвнем coциaльнoй cмелocти; пoкoрнocтью, уcтупчивocтью, кoмфoртнocтью; 

пеccимиcтичнocтью и ocтoрoжнocтью; пoдoзрительнocтью и недoверчивocтью; выcoким 

урoвнем тревoги, хoрoшo рaзвитым интеллектoм; oбязaтельнocтью в выпoлнении 

coциaльных нoрм пoведения; эмoциoнaльнoй уcтoйчивocтью нa урoвне мaргинaльнoгo 

cocтoяния, кoтoрaя нa фoне пoкaзaтелей тревoги и caмoкoнтрoля мoжет привoдить к 

фруcтрирoвaннoму cocтoянию [5]. 

Хoмутoвoй и Тимoфеевoй был выявлен cиндрoм coциaльнo-пcихoлoгичеcкoй 
дезaдaптaции (CCПД), кoтoрый включaет в cебя cледующие cимптoмы: иcкaжённoе 

вocприятие дейcтвительнocти, жизненный пеccимизм, cнижение жизненнoй aктивнocти; 

неувереннocть в cебе и дейcтвительнocти; cнижение мoтивaции дocтижения цели; 

пoвышенный урoвень пcихoэмoциoнaльнoй нaпряжённocти, cнижение caмooценки и 

урoвня coциaльнoй aдaптaции, пcихocoмaтичеcкие зaбoлевaния 13, c.192].  

Дёмин и Пoпoвa выделили ряд cпocoбoв aдaптaции безрaбoтных [7]. Тaкже былo 

уcтaнoвленo, чтo cитуaция пoтери рaбoты влияет нa дефoрмaцию cтиля жизни, егo 

ценнocтных oриентaций. Рaзрешение cитуaции пoтери рaбoты cвязaны индивидуaльнo-

ocoбенными хaрaктериcтикaми челoвекa, oпределяемыми в знaчительнoй мере 

нaкoпленным oпытoм cубъективнoй aктивнocти личнocти [Ocницкий A.К., Чуйкoвa Т.C. 

Caмoрегуляция aктивнocти cубъектa в cитуaции пoтери рaбoты. В: Вoпрocы пcихoлoгии, 

1999,№1].  

Крoме тoгo, aвтoрaми были выявлены cтрaтегии рaзрешения кризиcнoй cитуaции: 

aктивный пoиcк (рaccмaтривaют вoзмoжнocти переoриентaции в прoфеccии, зaдейcтвуют 

вcе cферы пoиcкa); кoмпенcaтoрнaя cтрaтегия (переключaют cвoю aктивнocть в другие 

cферы, бoлее хaрaктернo для женщин); пaccивнaя cтрaтегия (не предпринимaют уcилий 

пo изменению неудoвлетвoрённoй cитуaции) [10]. 

Нa cегoдняшний день прoблемa безрaбoтицы не пoтерялa cвoю aктуaльнocть, a 

вoзмoжнa, приoбрелa нoвые крacки и ocтрoту. Мирoвoй экoнoмичеcкий кризиc 

«пocпocoбcтвoвaл» мaccoвым увoльнениям, рocту безрaбoтицы, ocoбеннo cреди мoлoдёжи. 

Пocледcтвия этoгo влияния мoгут быть неoбрaтимыми. В cлoжившихcя уcлoвиях вoзникaет 

неoбхoдимocть глoбaльнoгo, cиcтемнoгo пoдхoдa к решению прoблемы. Нaряду c 

aктивизaцией прaвительcтвенных aнтикризиcных мер кaк никoгдa вoзрacтaет рoль cиcтем 

coциaльнo-пcихoлoгичеcкoй пoмoщи безрaбoтным грaждaнaм, кoтoрые пoмoгут вернуть 

увереннocть в зaвтрaшний день, и oриентирoвaть в нoвoй coциaльнoй реaльнocти.  
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PUTEM DISCUTA DESPRE SINCRONICITATEA RECIPROCĂ ÎNTRE VORBIRE SI 

ASCULTARE IN PROCESUL INTERACTIUNII UMANE? EXPOZEU LONGITUDINAL 

ASUPRA DEZVOLTĂRII ȘI EVOLUȚIEI SISTEMULUI DE GÂNDIRE PSIHANALITIC 

CAN WE TALK ABOUT MUTUAL SINCRONICITY BETWEEN TALKING AND 

LISTENING IN HUMAN INTERACTION PROCESS? LONGITUDINAL EXPOSURE 

ON THE DEVELOPMENT AND EVOLUTION IN PSYCHOANALYTIC THINKING 

SYSTEM 

Rezumat 

Lucrarea prezintă o analiză narativă asupra principalelor direcții de interpretare a ascultării 

(percepției-gândirii=limbaj intern) și a vorbirii în contextul psihanalizei relaționale. Pornind de la 

scrierile lui Broomberg, sensibilitatea poetică a limbajului și a imageriei generează o experiență 

imediată in interiorul cititorului printr-o ascultare atentă. Dar, ceea ce ilustrările produc rapid în 

interlocutor este marcat de cadrul în care se ascultă mesajul. Cadrul analitic relațional permite 

ascultarea, nu numai a diferitelor sine-uri ale pacienților, dar și reacțiile proprii ale analistului, precum 

și stările separate de conștiință. Broomberg ne învață să ascultăm nu doar cuvintele sau doar 

dialogurile interioare ale interlocutorilor, dar si modul prin care conținutul narativ analitic este 

exprimat non-verbal ca o entitate vie între interlocutori. Acest model de lucru reprezință punctul 

central al lucrării ca și temă de reflecție asupra înțelegerii mecanismelor în contextul curei analitice 

printr-o succesiune longitudinală ale diferitelor moduri de gândire psihanalitice pornind de la conceptul 

fundament de talking-cure. 

Cuvinte-cheie: cura prin vorbire, ascultare, vorbire, cadru analitic, psihanaliză relațională. 

Abstract 

This paper presents a narrative analysis of the main lines in interpretation of listening and 

speaking in the relational psychoanalysis context. Starting from the writings of Broomberg, poetic 

sensitivity of language and imagery generates an immediate experience within the reader through a 

careful listening.The manner through illustrations quickly produce in interlocutor’s mind is marked by 

listening to the message. The analytical framework allows listening, not only to the various patients’ 

selves, but also the analyst's own reactions and separated states of consciousness. Broomberg teaches 

us to listen not just the words or just inner dialogues interlocutors, but also the way that analytical 

narrative content expressed nonverbally as a living entity between the parties. This model represents 

the central point of this paperwork as a reflective theme for understanding of the mechanisms in an 
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analytical cure context through one longitudinal events in different psychanalitic thinking ways based 

on talking-cure concept. 

Key-words: Talking-cure, listening, speaking, analytic framework, relational psychoanalysis 

În decursul istoriei psihologice tematica relației gândire-limbaj a fost una puternic 

polemizată. La început, psihologul behaviorist, James Watson, a vorbit despre această legătură în 

termenii unei relații condiționate: ”gândirea nu este, de fapt, nimic altceva decât limbaj” (Watson, 

1912). Experimente efectuate ulterior au contrazis această relație de cauzalitate, dar fără a încerca 

să explice un punct de vedere fenomenologic, ci, doar, ca și o constatare a rezultatelor unui studiu. 

Filosoful austriaco-britanic Ludwig Wittgenstein, în continuarea ideilor mai vechi ale lui R. 

Descartes susținea că: ”gândirea este una pur lingvistică”, limbajul, astfel, avansând ca și funcție 

relațională procesele gândirii. Psihologia a demarat în explicarea acestei idei aducând o nouă 

perspectivă, aceea a evoluției umane, respectiv considerația prin care limbajul are nevoie de 

procese de conceptualizare pentru a verbaliza. Așadar, cele două abordări ne sunt cunoscute astăzi 

ca fiind extremiste, dar, afirmând o legătură puternică între cele două procese complexe ale minții 

umane: gândire și limbaj. Antropologii Sapir (1927) și Whorf (1952) au evidențiat faptul că în 

acele culturi în care persoanele cunosc doar trei cuvinte pentru culori ar fi incapabile să gândească 

sau să distingă mai mult de trei nuanțe. Această versiune este cea care nu ne vorbește despre 

capacitățile de evoluție și educare a minții în contextul relațional gândire-limbaj, dar are o 

contribuție majoră prin introducerea ideii de relativizare lingvistică. Ipoteza relativității lingvistice 

este cea care a deschis drumul spre a vedea și relația dintre gândire și percepție în termenii 

organizării prin limbaj, astfel încât, o altă funcție importantă decât cea de exprimare este asociată 

limbajului și implicit ajutându-ne să ne punem întrebări asupra complexității minții, a dinamicii și 

evoluției ei.  

Începând din 1982, S. Freud, a fost interesat de tratamentul bolnavilor isterici prin tehnica 

sugestiei. În capitolul ”Psihoterapia isteriei” din lucrarea ”Studii asupra isteriei”, S. Freud a intrat 

în posteritate prin fundamentarea unei noi discipline: psihanaliza, ea însăși derivată din metoda 

cathartică. Între anii 1980-1995, J. Breurer a inventat metoda cathartică ca și formă de 

psihoterapie, ce presupunea invitarea pacientului la verbalizarea evenimentelor traumatice din 

trecut, în momentul apariției simptomelor isterice. Ulterior, Freud a observat că dacă îi cere 

pacientului să spună în mod liber tot ceea ce îi trece prin minte, cursul spontan pe care îl iau 

gândurile acestuia, îi permiteau acestuia să ajungă la amintiri patogene reprimate și să repereze 

rezistențele care se opuneau, în scopul de a le depăși. Această nouă abordare tehnică a condus la 

luarea din ce în ce mai mult în considerație a rolului jucat de rezistențe, de transfer, de 

simbolistica limbajului, precum și de elaborarea psihică, elemente proprii oricărei cure 

psihanalitice trecute și actuale (Quinodoz, J.-M., 2005). Aceste aspecte conduc la ideea stabilirii 

unei alianțe între două persoane cu funcții și roluri distincte, două minți mai mult sau mai puțin 

”prezente”, care au ca și instrument comun limbajul, ce ajută la schimbarea și depășirea unor 

situații existențiale, în ideea elaborării unui alt mâine decât cel predictibil și cauzal. (poate a unui 

impas sau blocaj?) 

Una dintre principalele preocupări ale sistemului de gândire psihanalitic se referă la a 

gândi pacientul (a-l vedea, a-l auzi, a-l simți cât mai real=a percepe) pentru a-l ajuta în 

demersul său de depășire a propriilor sale rezistențe în fața tratamentului, cât și a-l susține în 

procesul său evolutiv. Privind din acest punct de vedere, e lesne de observat caracterul dinamic al 

interacțiunii dintre cei doi (psihanalist-pacient) ca o diadă a minților, în care diversele forme 

expresive ale limbajului conduc la factori de schimbare și transformare mult mai adaptativi decât 

în situațiile developmentale anterioare. 

Teoria și practica psihanalitică nu pot fi separate, ele fiind strâns interconectate încât 

evoluția uneia atrage implicit evoluția celeilalte. În decursul timpului, ea, psihanaliza a suportat 

diverse transformări, derivative ale primelor experiențe și conceptualizări, ceea ce ne-a condus la 



249 

 

un corpus de legități îmbunătățite prin asimilarea și integrarea noilor experiențe comunicate din 

cadrul psihanalitic în decursul timpului. 

Psihanaliza este acceptată sau respinsă fără ca ideile sale principale să fie înțelese 

adecvat. Înțelegerea „adecvată” a acestor idei se referă, firește, la dobândirea perspectivei pe care 

o au asupra lor psihanaliștii profesioniști, cei care le-au elaborat, le susțin și le verifică, zi de zi în 

practica lor clinică (Papadima, E., pg.9). 

Dacă psihanaliza își are originea în sistemul de gândire freudian, psihanaliza a rămas 

tributară lui Freud, așa cum se întâmplă în cazul psihoterapiei analitice a lui C.G. Jung și a celei 

Adleriane sau este o disciplină a psihanaliștilor? Psihanaliza este o meserie a psihanaliștilor sau 

psihanalitiștii ”fac” psihanaliza? Pentru a putea înțelege și a găsi răspunsul la aceste întrebări, 

consider necesară o prezentare succintă asupra dezvoltării ideilor și a gândirii psihanalitice. În 

anul 1939, comunitatea psihanalitică a avut de suferit transformări în urma conflictului dintre 

Anna Freud, continuatoarea sistemului de gândire freudian și Melanie Klein, ea însăși adeptă a 

ideilor freudiene, dar și cu o concepție mai complexă asupra minții umane diferită de gândirea 

freudienă. Acest conflict a atras scindarea comunității psihanalitice, astfel încât, în 1946, în plus 

față de cele două orientări: freudiană și kleiniană a apărut și o a treia, cea a independenților. 

Aceste trei nuclee au constituit principalele școli psihanalitice existente și astăzi: kleinienii, 

independenții (psihologia relațiilor de obiect) și freudienii moderni. După anii ‘50, psihanaliza 

freudiană depășește granițele continentale găsindu-și loc și în SUA sub denumirea de psihologia 

eu-lui.  

Ce este psihanaliza? Este ea o analiză psihologică? Pentru prima dată, termenul de 

analiză psihologică a fost utilizat de S. Freud în 1894 pentru a desemna metoda terapeutică pe 

care o descoperise. În 1996, pentru a nu se genera anumite confuzii Freud abandonează termenul 

de analiză psihologică, înlocuindu-l cu cel de psihanaliză (germ. Psycho-analyse). Actualmente, 

distincția dintre cele două este : ”Atunci când o persoană dorește să explice modul de funcționare 

a minții cuiva, în lipsa unei relații desfășurată într-un cadru (psiho)terapeutic, avem de-a face cu o 

analiză psihologică propriu-zisă, chiar dacă există, în mintea oricăreia dintre persoane sau în a 

amândurora, speranța (scopul) de schimbare a structurii interne a celui analizat și chiar dacă 

analizatorul utilizează o teorie psihanalitică” (Papadima, E., pg.35). Față de alte abordări 

psihologice, psihanaliza este cea care nu-și propune prin analistul care o practică niciun scop sau 

intenție conștientă de îndreptare a analizandului. În prima etapă, considerată pre-psihanalitică, S. 

Freud intervenea în contextul procesului prin sugestii care produceau schimbare în pacient. Acest 

aspect relevă importanța limbajului (sugestia - dar și construcția cognitivă a mesajului sugestiv, 

personalitatea lui Freud și atenția (ascultarea) pacientului). Ulterior, prin utilizarea psihanalizei, S. 

Freud renunță la sugestie (sugestia devenind invitație), invitând pacientul la asociere liberă 

(conținuturi cognitive, afective transmise prin limbaj-verbalizare supuse ascultării personalității 

terapeutului). ”Prin aceasta, relația terapeut/pacient începe să iasă din cadrul asimetric și relativ 

rigid al raportului medic/bolnav și se creează premizele unor interacțiuni psihoterapeutice, în 

sensul pe care îl conferim astăzi acestei noțiuni. Melanie Klein, analizându-și proprii copii 

constată că în urma unor interpretări verbale directe asupra fantasmelor inconștiente, exprimate de 

micii săi pacienți prin joc, se produce o schimbare a nivelului general al anxietății acestora, 

precum și o diminuare a simptomelor. Abordarea lui M. Klein ne vorbește despre profunzimea 

inconștientului, evidențiind importanța limbajului acolo unde nu există limbaj (dar unde există 

anxietate și suferință). Un alt aspect important este legat de transpunerea personalității pacientului 

în joc și capacitatea (atenția și ascultarea) terapeutului de a le gândi și transforma într-un limbaj 

coerent care produce schimbare. 

Independenții, în principal prin contribuția analiștilor: D. Winnicott, Fairbain, Ferenczi au 

elaborat teoria relației de obiect, ca fiind fundamentul terapiilor lor, ce constă în reducerea 

distanței dintre rolurile și funcțiile analistului și analizandului, prin aceea că deși este 

interpersonală, păstrează un puternic accent pe crearea în comun, de către analist și analizand, a 
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unei relații noi, cu potențial benefic pentru pacient. Această teorie a condus la elaborarea abordării 

intersubiectiviste, ca și direcție nouă de dezvoltare a practicii psihanalitice. Acest moment îl pot 

vedea ca fiind un avans pe care îl ia practica psihanalitică asupra evoluției teoriei (dacă încercăm 

să găsim un timp specific..). Noul curent aduce în primul plan viziunea asupra întâlnirii a două 

personalități, prin intermediul căreia conținuturile cognitive, afective și motivaționale ale fiecărui 

participant sunt importante în procesul schimbării. 

Intersubiectivitatea, bazată pe ieșirea din neutralitate a analistului și pe accentuarea 

dinamicii celor două minți în interacțiune a căpătat teren la psihanaliștii contemporani. P. Fonagy, 

reprezentant de marcă al intersubiectiviștilor introduce o clasificare a memoriei: memorie 

descriptivă și memorie procedurală, afirmând existența și necesitatea în orice proces psihanalitic 

reușit, a unui ceva mai mult decât interpretarea. Acest ”ceva mai mult”, se produce în cadrul 

cunoașterii implicite. În traducere, punerea în lumină prin intermediul limbajului a conținuturilor 

umbrite a ceea ce se întâmplă între cei doi participanți la proces și doar aceste aspecte fiind 

principalul factor al schimbării bilaterale… necunoscutul devine cunoscut și liber asumat de 

ambii. În acest context ne putem ridica din nou întrebarea: Cine practică psihanaliza (meserie)? 

Competența analitică este definită drept capacitatea analistului de a rămâne în posesia 

instrumentului său de analiză, care este neutru, nu satisface dorințe și este permanent conștient de 

presupusele surse mai adânci ale răspunsurilor pacientului. Psihanalistul clasic este încurajat să 

raporteze la transfer orice material cu care contribuie pacientul la ședințe. Accentul este pus pe 

inconștient și trecutul infantil. Psihologia eu-lui, prin H. Kohut a mutat atenția de la lumea internă 

a pacientului ca și preocupare exclusivă a analistului, la nevoile narcisice nemodificate ale 

pacientului, care rămâneau fixe și nedezvoltate, înțepenite și paralizante din cauza lipsei unui 

obiect al sinelui adevărat. Astfel, toate abordările relaționale vor adăuga importanța participării 

analiștilor la proces sau la relație. Autodezvăluirea stării emoționale a analistului cu privire la 

pacient, relaționarea interactivă, implicarea intensă și răspunsurile deschise față de pacient sunt 

considerate a fi incompatibile cu un adevărat proces psihanalitic. 

În continuare, voi prezenta o scurtă analiză asupra unei lucrări elaborată de Philip 

Bromberg (1993) - ”Umbră și substanță: o perspectivă relațională asupra procesului clinic - 

Percepția, limbajul și sinele”. 

Specifică fiecărei ființe umane, chiar și în cele mai primitive stări mentale, este 

proprietatea de utilizare a limbajului ca și vorbire cu sens, prin aceasta înțelegându-se și 

comunicarea aspectelor identității personale ca obiectiv, alături de îndurarea realității sociale care 

transcede din aici și acum. Omul este capabil să-și utilizeze capacitățile sale lingvistice, nu doar 

pentru a-și lumina vocal trăirile și dorințele, dar și pentru a exprima în interacțiunea lingvistică 

ceea ce crede că este, ceea ce crede că sunt ceilalți și cum aceste reprezentări mentale accesibile 

interacțiunii, despre sine și ceilalți vor suporta modificări chiar ca și percepții contradictorii, 

născute din interschimbul social – proces pe care Sullivan l-a denumit validare consensuală. Nu se 

prezintă nici o îndoială cât de ideosincratică sau imparțială este modalitatea de exprimare a sinelui 

indivizilor, dar este destul de acceptat că ea atinge o stare de mai bine sau mai rău într-un mediu 

recunoscut ca uman chiar dacă în anumite grade este dezumanizant. 

Capacitatea de a exprima lingvistic orice experiență asupra identității reprezintă baza 

esenței de a fi uman, dar, care, în acele situații rare când se pierde sau este alterată, experiența este 

aproape neinteligibilă altora. În 1992, Oliver Sacks scria o lucrare pe care a numit-o ”Ultimul 

Hippie”, despre un pacient pe care l-a tratat. Pacientul lui Sacks, Greg, din cauza unei tumori 

cerebrale situate neobișnuit, ce i-a afectat funcționarea atât a lobului frontal cât și a celui 

temporal, i-au fost declanșate și episoade amnezice (o incapacitate de a transfera memoria 

perceptuală într-o memorie permanentă) și incapacitatea de a păstra un sens al persoanei, 

identitatea unică. 

”Citind golul interior și încercând să șteargă trăirile și înțelesurile originare 

completându-le cu indiferență și frivolitate… Greg știa doar prezența nu și absența. El părea 
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incapabil de a înregistra orice pierdere-pierderea propriei funcționalități, sau a unui obiect, sau 
persoane”. 

Acest bărbat, prin majoritatea criteriilor de evaluare prognostică, era cu speranță, 

exceptând percepțiile lui Sacks despre asta, cu toate că afectarea lobului său central îl ținea 

departe de a-și experimenta identitatea personală. 

”I s-a dat un fel de identitate sau de personalitate chiar dacă intr-un sens accidental sau 
primitiv… dar relaționarea sa și participarea într-un act de înțelegere, o unitate organică s-a 

extins deconectându-l de la amnezie. Muzica, cântecele par să-i aducă lui Greg ceea ce aparent 

el a pierdut, de a evoca în interiorul său o profunzime pe care prin altă modalitate nu ar fi 
accesat-o. Muzica a fost ușa către o lume de trăiri, de înțelesuri, o lume în care Greg, a putut fi, 

chiar pentru un timp, el însuși” 
Am putea argumenta că natura acestei unități organice, la care se referă Sacks, este 

”laolaltă dinamic și semantic”, și inima procesului interpretativ din psihanaliză, ceea ce adeseori 

este denumită ”cuvintele și muzica” relației analitice. 

”Este tipic cum curg structurile dinamic-semantice, prin care fiecare parte conduce către 

următoarea și cum fiecare bucata se referă la restul. Aceste structuri nu pot fi percepute și 
amintite în parte – ele sunt percepute și amintite ca toate, ca întreg” 

Sacks își încheie eseul cu o întrebare care are puternice implicații pentru ceea ce 

Bromberg a numit umbră și substanță a procesului clinic din psihanaliză și relația sa cu disocierea, 

memoria și interfața dintre percepție și self-ul descriptiv. El a scris următoarele: 

”Este ușor de arătat că informații simple pot fi cufundate în cântece… dar ceea ce el dorea 

să spună <Este 19 Decembrie 1991>, când este îngropat într-o amnezie profundă, când și-a 
pierdut sensul timpului și al istoriei, când exista din moment în moment într-o succesiune de 

episoade de uitare, cunoașterea datei nu înseamnă nimic în aceste circumstanțe. Ar putea cineva, 
oricine, prin evocarea puterii muzicii, poate utilizând cântece cu versuri scrise special – cântece 

care ar relata ceva valoros pentru el sau lumea actuală-să realizeze ceva mai adânc și stabil?” 
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DISCRIMINAREA RASIALĂ ȘI EFECTELE EI SOCIALE ANALIZATE PRIN PRIZMA 

LEGII DIN MAREA BRITANIE 

RACIAL DISCRIMINATION AND ITS SOCIAL IMPACT ASSESSED FROM THE 

PERSPECTIVE OF UK LAW 

Rezumat 

Încă de la formarea primelor societăți umane, acestea au reușit să supraviețuiască datoria unor 

concepte non-materiale asemeni Contractului Social. Pe cât de util aceasta nu a fost, din păcate aceasta 

nu era singura construcție sociala ce continuă să ne afecteze comunitățile. Am putea spune că alte idei 

la fel de reziliente s-au dovedit a fi conceptele de misoginie, intoleranță religioasă si discriminare 

rasială. Deși inumane, științific neîntemeiate și neiertabile la nivel legal, faptul că acestea au contribuit 

la formarea societăților curente, în special al Marii Britanii, este indubitabil. De aceea, în acest articol, 

vom analiza istoria și eficiența Marii Britanii în eforturile sale de a înlătura discriminarea rasială, în 

conjuncție cu legile si convențiile create in acest scop, în special S.9 al “Legii Egalității” 2010. Vom 

analiza cât de bine acest act incorporează protecția la nivel vertical, pe cât de adecvată este definiția 
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acordată conceptului de rasă, și pe cât de capabilă este aceasta lege în efortul de combatere al 

rasismului în societatea Britanică. 

Cuvinte-cheie: discriminarea rasială, impactul social, legea internațională, convenții, 

protecția legala, evoluția legala, declarația drepturilor omului ale națiunilor unite, curtea europeană 

ale dreptului omului, caracteristica particulară protejată, origine etnică, origine națională, religie, 

hărțuire, victimizare. 

Abstract 

For as long as society has existed, it has managed to survive though non-intrinsic concepts as 

the Social Contract. Useful as that was, it is shamefully not the only social construct to shape our 

current societies. Perhaps, some of the other more resilient ones are ideas as ingrained as misogyny, 

religious intolerance and racial discrimination. Though inhumane, scientifically unfounded and legally 

unforgivable they may be, it’s undeniable that they still exert a great deal of influence globally, and 

UK in particular. Which is why in this essay I will assess UK’s history and effectiveness in tackling 

phenomenon of racial discrimination, in conjunction with the laws set to combat it, mainly S.9 of the 

Equality Act 2010. I will do so by looking at how well the act incorporates law vertically, at how well 

it defines the concept of race, and whether it managed to combat racism in UK as a whole. 

Key-words: racial discrimination, social impact, international law, conventions, legal 

protection, legal evolution, UNDHR, ECHR, PCP, ethnic origins, national origins, religion, 

harassment, victimization. 

For as long as society has existed, it has managed to survive though non-intrinsic 

concepts as the Social Contract. Useful as that was, it is shamefully not the only social construct 

to shape our current societies. Perhaps, some of the other more resilient ones are ideas as 

ingrained as misogyny, religious intolerance and racial discrimination. Though inhumane, 

scientifically unfounded and legally unforgivable they may be, it’s undeniable that they still exert 

a great deal of influence globally, and UK in particular. Which is why in this essay I will assess 

UK’s history and effectiveness in tackling phenomenon of racial discrimination, in conjunction 

with the laws set to combat it, mainly S.9 of the Equality Act 2010. I will do so by looking at how 

well the act incorporates law vertically, at how well it defines the concept of race, and whether it 

managed to combat racism in UK as a whole.   

When assessing legal protections against racial discrimination we have to keep in mind 

that there are two approaches2. The first one is open-ended, regarding all forms of exclusion and 

discrimination and interconnected, aiming at eliminating discrimination in general. This is how 

discrimination was tacked by the UNDHR. The second approach treats inequality as an 

individualized concept, offering legal protection on account of prescribed characteristics. This 

approach was adopted by ECHR, and although it specifically protected against discrimination 

based on listed characteristics, it also had the intuition of adding “other status” as a contention 

point, increasing long-term flexibility. It was adopted by the EU Directories and EA, the latter 

covering only 9 characteristics with a “duty” to add “caste”3 to them. Ignoring the fact that the EA 

failed to cover at least 8 characteristics covered either by EU law4, ECHR or UNDHR, it has 

another drawback compared to the open-ended approach in that it is much less efficient in 

combating instances of multiple discrimination where the reason is uncertain. Thus, it failed at 

recognizing the inherent link between different protected characteristics, slowing down the 

development of further equality law in reaction to social progress. Also, through lack of the 

aforementioned “Other Status” characteristic, or a generalized restriction of “Unfair 

                                                             
2 Bob Hepple (2014). Equality: The Legal Framework. 2nd ed. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing. 

p35-36. 
3 The Original draft of EA, s 9(5). 
4 Bob Hepple (2014). Equality: The Legal Framework. 2nd ed. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing. 

p36, Table 2.1. 
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Discrimination”5, the courts’ ability to extend protected characteristics will be drastically 

inhibited. Yet, the circumvention to this inflexibility is patched up through the harmonization of 

new EU law using delegated legislation6, thus ensuring consistency across legislation7, albeit at a 

slower pace.  

Successively, when approaching protection on the ground of race, we must understand 

what meaning is given to it by S.9 of EA, and whether it’s adequate. Race itself as a ground of 

discrimination was first outlawed in the UK with the introduction of RRA 1965. That law proved 

inadequate as the definition of race was restricted, providing only protection against direct 

discrimination in public spaces8. Most of the grounds covered by “race” in the EA have actually 

been introduced in the RRA 1976, defining it as: colour, nationality, and ethnic and national 

origins; with a 2013 amendment to add “Caste” to the definition. And although the distinction of 

race itself is a social construct based on irrelevant biological differences, understanding its impact 

on society isn’t as black and white. Nowadays people are unlikely to admit, or even consciously 

perpetrate discrimination based on race, as its meaning evolved beyond colour alone.  

Discrimination and harassment is more often perpetrated on the account of perceived 

differenced in colour, culture, religion and language, making race itself a shaky definition. As 

such there is a dire need of procedures enabling discrimination on multiple grounds to be dealt 

with efficiently. For instance, although ethnicity and religion may be separate, adverse treatment 

may be tied to belonging to an ethno-religious group. In other cases, discrimination claims had to 

be constructed with two distinct grounds such as gender and race (Ex: Woman-Asian9). Although 

such factors may be inextricably linked to discrimination, at first courts insisted on analysing each 

ground separately despite their linkage10, thus creating difficulties in finding a suitable 

comparator, and of bringing justice. Only after the “Discrimination Law Review” has there been 

brought enough evidence related to the difficulty of multiple discrimination claim construction, 

that the government amended the law with what became S.14 of EA 2010, allowing claims based 

on a combination of protected characteristics. Despite this approach being criticized and never 

brought into force, protection wasn’t constrained, as case law itself (both before and after EA 

2010) has recognized that in instances of multiple discrimination, claims may be constructed if 

it’s established that even one ground may have led to unfavourable treatment11. Tribunals aren’t 

obstructed from making findings of discrimination based on multiple grounds, as they have taken 

the approach of considering every reason of discrimination in order to determine whether it’s a 

significant factor12, and that it’s possible to bring indirect discrimination claims which focus on 

the combined effects of two different PCPs13. After in depth studies on racism in the UK, 

particularly that which is institutionalized in its public functions14, it has become clear that racial 

disadvantage currently must be measured on multiple grounds such as both ethnicity and religion, 

giving it the name of “ethnic penalty”15. This is becoming especially relevant today as Britain’s 

ethic minority population is rising, and Britain itself becomes more diverse16.  

                                                             
5 South African Employment Equity Act 1998, n.55. 
6 European Communities Act 1972. 
7 Equality Act 2010, ss 203-04. 
8 "On this day: 8 December 1965: New UK race law 'not tough enough'". BBC. 8 December 1965. Retrieved 10 

April 2017. 
9 Bahl v The Law Society [2004] EWCA Civ 1070. 
10 Bahl v The Law Society [2004] IRLR 799, para 137. 
11 Nagarajan v London Regional Transport [1999] IRLR 572; O’Donoghue v Redcar and Cleveland Borough 

Council [2001] IRLR 615, CA. 
12 O’Reilly v BBC [2011] EqLR 225. 
13 Ministry of Defence v De’Bique [2010] IRLR 271, EAT. 
14 Stephen Lawrence inquiry (1999) para 6.34. 
15 Cheung and Heath (2007) table 12.a.2. 
16 Equalities Review (2007) 41. 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/8/newsid_4457000/4457112.stm
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A further look at S.9(1) indicates the term “ethnic origin” as a protected ground, yet as its 

predecessors fails to define it. The current definition was adopted by the HoL after the case of 

Mandla v Dowell Lee17. There, Lord Fraser stated that for a group to be “ethnic” it must be 

perceived by itself and others as a distinct community due to its unique traits18. The main ones are 

essentially a shared history, its own distinct cultural tradition, and other relevant traits such as a 

common geographic origin, language, literature, religion, and record of oppression by a larger 

community. With this test groups like Sikhs, Romani Gypsies19, European Roma20, Scottish 

Gypsy Travellers21 and Irish Travellers22 became distinct ethnic groups legally protected. Jews are 

also stated to have become an ethnic group for the purpose of legal protections23, although law 
makes the distinction between Jews as members of an ethnic group, and Jews defined by religious 

principles24. Unfortunately Rastafarians didn’t make the cut in light of their lack of “prolonged” 

shared history25, this posing a risk to them as they are nonetheless easily discernible and thus 

vulnerable. This just proves how shaky this definition is, considering groups which can be 

pragmatically discerned may not be offered any kind of legal protection against discrimination.  

Further distinctions are made between ethnic origins, and national origins and nationality. 

Originally the latter two were poorly and narrowly defined. The first two RRAs made no mention 

of nationality, being backed up by the HoL which held that “national origin” does not protect non-

British people, on the account that it indicated a birth connection to a national group rather than a 

foreign citizenship26. Naturally this lack of protection and narrow interpretation allowed for 

discrimination. Two examples are discrimination on a person “born abroad” not being unlawful in 

the lack of reference to a country or place of origin27, nor discrimination justified by birthplace28. 

As such, the law was very lenient towards discrimination against poorly defined groups such as 

foreigners, immigrants and asylum seekers. The omission of nationality from previous law was 

equally serious, being corrected only with the inclusion of this term by the RRA 1976. While 

theoretically EA mirrors this protection, its coverage is restricted only to the citizens of EU 

member states29. EU further undermines nationality based protection through the failure of the EU 

Race Directive to mention nationality or citizenship as protected grounds. In practice this creates 

conditions under which “Third Country Nationals” are not offered full legal protection in regards 

to their ability to work, live and commute within EU borders. This in turn effectively turns them 

into a secondary class of citizens, opening the possible of ethnic minority abuse and human rights 

violations30, which in fact is precisely what happened in cases such as “Onu v Akwiwy”31, where 

the Supreme Court held the view that vulnerability on the account of being migrant workers isn’t 

covered by race discrimination32. EU must consider that although the majority of its population is 

part of the member states, like any rich and advanced society (USA in parallel), it will be subject 

                                                             
17 Mandla (Sewa Singh) v Dowell Lee [1983] AC 548; [1983] IRLR 209. 
18 Mandla (Sewa Singh) v Dowell Lee [1983] AC 562. 
19 Commission of Racial Equality v Dutton [1989] IRLR 8,CA. 
20 R (European Roma Rights Centre) v Immigration Officer at Prague Airport [2004] UKHL 55; [2005] 2 AC 1. 
21 MacLennan v Gypsy Traveller Education and Information Project, Employment Tribunal (Scotland). 
22 O’Leary v Allied Domeq Inns Ltd, Central London Court, July 2000, cited in Monaghan (2013) para 5.229. 
23 Seide v Gillette Industries Ltd [1980] IRLR 427. 
24 R (on the application of E) v Governing Body of JFS [2009] UKSC 15; [2010] IRLR 136. 
25 Dawkins v Department of the Environment [1995] IRLR 284. 
26 London Borough of Ealing v Race Relations Board [1972] AC 342, HL. 
27 Tejani v Superintendent Registrar for the District of Peterborough [1986] IRLR 502, CA. 
28 R (on the application of Elias) v Secretary of Defence [2006] IRLR 934, CA. 
29 TFEU, Art 9. 
30 Hepple (2004) 4-7. 
31 Onu v Akwiwu & Anor: Taiwo v Olaigbe & Anor [2014] EWCA Civ 279 
32 Healing a divided Britain: the need for a comprehensive race equality strategy, Equality and Human Rights 

Commission, p27, ss. 13. 
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to immigration from TCNs seeking to build a better life for themselves and their families, and in 

order to preserve both justice and social order it is advised to afford all people within its borders 

protection of their human rights, sometimes despite public opinions on the necessity of such 

expansion.  

Caste is yet another, more peculiar characteristic mentioned by S.9 EA. Somewhat less 

intuitive than colour or national origins, it was not mentioned by CERD 196533, which relied on 

the limited ground of “descent”. It was not until 2002 that after substantial evidence of the 

inadequacy of current law that the CERD Committee adopted General Recommendation 29 

reaffirming the fact that discrimination based on “descent” effectively includes that against 

members of communities based on social stratification such as castes. And although this directive 

required member EU states to identify and protect such communities from further discrimination, 

UK did not afford such protection until EA 2010 when it gave ministers the “power” to include 

caste, a power ignored despite pressure from the UN High Commissioner for Human Rights 

himself. It wasn’t until 2013, with the passage of the Enterprise and Regulatory Reform Bill (c. 

24) that HoL imposed on the government the duty to add caste as a protected characteristic34. 

Although “caste” is yet to be defined, the EHRC has published 2 reports35 concluding with the 

urgent need of adding it under “race” in order to solidify its status within the 2010 EA. Despite 

the fact that it was not expected to be enforced until 2015, the 2014 case of “Tirkey v Chandok”36 

successfully argued that caste is already de facto part of the protected “race” characteristic. Yet 

there have also been two other simultaneous cases which unsuccessfully alleged caste 

discrimination37. On the 2nd of September 2016 the Government announced a public consultation 

on the issue, stating that by 2017 it shall be published. The law is yet to fully develop, still 

technically allowing discrimination to potentially discernible groups that can’t be reliably 

classified under Lord Fraser’s definition of “ethnic groups”.   

So far we have looked to the kind of protections that S.9 EA has afforded people in 

regards to claims of racial discrimination. We can safely state that the level of protection has 

drastically increased since the introduction of the first RRA 1965, evolving from a superficial law 

that only protects against direct discrimination in public spaces, to a more comprehensive and 

inclusive system which made great efforts to tackle the intricacies of both race perception of 

discrimination. Yet, alas the current law still presents inadequacies when dealing with claims 

based on nationality, migrant status, castes, and the general lack of a properly codified approach 

when dealing with claims based on the perception of multiple discrimination. And the 

implications of such cracks in the law are fairly visible in the modern British society, as was 

highlighted by the latest report made by the EHRC. While the report did state an overall 

numerical amelioration of the status of ethnic minorities throughout society, it also indicated 

substantial gaps in the per capita treatment between the majority white British population, and the 

ethnic minority and migrant population. From over representing minorities in the justice system38, 

to underrepresentation on the job market and in academia39, and the stigma attributed to 

                                                             
33 International Convention on the Elimination of Racial Discrimination  
34 Bob Hepple (2014). Equality: The Legal Framework. 2nd ed. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing. 

p51. 
35 Doug Pyper (2016). The Equality Act 2010: caste discrimination. Briefing Paper Number 06862, House of 

Commons Library 
36 Tirkey v Chandok (2014) 246 EOR 21. 
37 Ashtiany (2014)14 at 16. 
38 Healing a divided Britain: the need for a comprehensive race equality strategy, Equality and Human Rights 

Commission, p39, ss. 4.1. 
39 Healing a divided Britain: the need for a comprehensive race equality strategy, Equality and Human Rights 

Commission, p20-21.  
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immigrants both from EU and beyond40, it is clear that in order to achieve a truly just UK, there is 

work to be done both in terms of legislation, and in terms of educating wider society to its 

evolution. For racial discrimination will not die together with racists, of old age, but only when it 

is systematically eradicated throughout society by teaching kindness, tolerance, and most 

importantly, by promoting justice.      
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Dilevschi Cezara 

VICTIMIZAREA ÎN FAMILIE. STUDIU ŞI CERCETARI REALIZATE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA 

FAMILY VICTIMIZATION, STUDY AND RESEARCH CARRIED OUT IN MOLDOVA 

Rezumat 

Există o strânsă legătură între abuzul psihologic şi cel fizic; copiii care spun că părinţii strigă 

des la ei de asemenea spun că sunt şi bătuţi mai des de către părinţi, şi invers. Studiul a arătat şi o 

corelaţie între neglijare şi abuzul emoţional. Părinţii care îşi neglijează copiii, strigă mai des la ei. 25% 

din copii recunosc că sunt bătuţi de propriii părinţi dacă nu-i ascultă. Practicile disciplinare utilizate de 

părinţi au tendinţa de a se perpetua de la o generaţie la alta. Astfel, copiii sunt în prezent certaţi în 

familii la fel de des ca şi părinţii lor în trecut. La fel, bătaia severă (care lasă vânătăi) persistă de la o 

generaţie la alta. Copiii abuzaţi psihic în familie devin şi mai vulnerabili pentru diverse forme de abuz 

sexual. 

Cuvinte-cheie: studiu, cercetare, victimizare, abuz, violentă, familie, părinți, copii. 

Abstract 

Man and woman are always between two opposite drives: first is “to be free” (I do what I 

want, nothing to said me) and second “to be catch” in a relationship, dominated by the need to be loved 

or to love and to give love. Everyone wants to have a partner, but also want the freedom to be yourself 

regretting its absence The ‘90’s emphasize an important bend moment in political, economic, social 

and cultural fields with major consequences and not enough studied the psychology of love 

relationships. The notion of attachment caught several accounts covering a diversity of content and 

specific forms of expression, which in the language of empirically known in various forms of affection 

human work aims at presenting an interrogation of these influences incurred in recent years and 

attempt to answer the question contained in the title.. 

Key-words: attachment, love relationship, young couple. 

În scopul de a oferi o imagine detaliată despre frecvenţa, cauzele şi incidenţa 

fenomenului de violenţă asupra copiilor în cadrul familiei şi al şcolii, pentru planificarea mai 

eficientă a eforturilor în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei faţă de copii, în anii 2006-

2007, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului, cu Ministerul Protecţiei Sociale, 

Familiei şi Copilului, cu sprijinul UNICEF, au fost efectuate două studii: 

Studiul privind răspunsul statului la cazurile de violenţă faţă de copii, realizat de ONG-ul 

Gender-Centru, 

Studiul privind violenţa faţă de copii, efectuat de IMAS-Inc. - Institutul de Marketing şi 

Sondaje. 

 Acest studiu a arătat că există o strânsă legătură între abuzul psihologic şi cel fizic: copiii 

care spun că părinţii strigă des la ei de asemenea spun că sunt şi bătuţi mai des de către părinţi, şi 

invers. Studiul a arătat şi o corelaţie între neglijare şi abuzul emoţional. Părinţii care îşi neglijează 

copiii, strigă mai des la ei. 25% din copii recunosc că sunt bătuţi de propriii părinţi dacă nu-i 

ascultă. Cel mai mult s-au identificat cu acest scenariu copiii proveniţi din familii cu stare 

materială evaluată ca fiind foarte proastă. 7% din părinţi recunosc că îşi pălmuiesc copiii atunci 

când aceştia greşesc, iar 4% că îi bat cu diverse obiecte. Patru din zece copii spun că mai des (7%) 

sau uneori (36%), atunci când se întorc de la şcoală, sunt puşi la o serie de treburi gospodăreşti şi 

nu mai au timp nici pentru joacă, nici pentru prieteni şi, uneori, nici pentru teme. Unul din zece 

copii recunoaşte că a fost implicat de adulţi în vizionarea filmelor pornografice. Unul din zece 

copii a recunoscut că a fost abuzat sexual/molestat. Practicile disciplinare utilizate de părinţi au 

tendinţa de a se perpetua de la o generaţie la alta. Astfel, copiii sunt în prezent certaţi în familii la 

fel de des ca şi părinţii lor în trecut. La fel, bătaia severă (care lasă vânătăi) persistă de la o 
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generaţie la alta. Copiii abuzaţi psihic în familie devin şi mai vulnerabili pentru diverse forme de 

abuz sexual.  

În final acest studiu conchide că numărul cazurilor de abuz şi neglijarea autoraportate de 

părinţi şi copii este mai mic decât rata de incidenţă a cazurilor cunoscute de către copii/părinţi în 

comunitate/ proximitate, ceea ce înseamnă că probabil cazurile de abuz şi de neglijare sunt 

subraportate atât de către victime, cât şi de către abuzatori; mulţi părinţi nu cunosc rolul 

profesioniştilor în asistenţa cazurilor de abuz, o parte din respondenţi au şi recunoscut acest fapt. 

În acelaşi an UNICEF Moldova în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi 

Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului a desfăşurat studiul „Răspunsul statului la 

cazurile de violenţă faţă de copii”. Datele cercetării realizate au evidenţiat unele probleme la 

capitolul identificării şi înregistrării cazurilor de violenţă, existând o diferenţă semnificativă între 

numărul de cazuri de violenţă asupra copilului identificate şi numărul de cazuri înregistrate. 

Autorii studiului au evidenţiat că cea mai mare eficienţă în abordarea violenţei faţă de copii o 

avea procuratura şi poliţia, iar cea mai scăzută eficienţă o aveau organizaţiile de asistenţă şi 

protecţie socială. In acelaşi timp, studiul a evidenţiat un nivel scăzut de cunoştinţe a specialiştilor 

în domeniu (educaţie, asistenţă medicală, asistenţă socială, procuratură şi poliţie), ceea ce 

determină promptitudinea intervenţiei în cazurile de abuz.  

Biroul Naţional de Statistică a publicat în anul 2011 rezultatele studiului „Violenţa faţă de 

femei în familie în Republica Moldova”. Conform datelor studiului, circa 19% dintre femei au 

fost cel puţin o dată victime ale violenţei sexuale din partea soţului/partenerului pe parcursul 

vieţii.   

În anul 2012 cu sprijinul Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii a fost elaborat un raport 

„Cartografierea situaţiei cu privire la victimizarea copilului prin abuz şl exploatare sexuală în 

Republica Moldova”, în care autorii constată că 1/3 din abuzurile sexuale asupra copiilor au loc în 

familie.  

În anul 2013 a fost realizat un studiu în cadrul Programului pentru contracararea traficului 

de fiinţe umane în Europa de Est şi Sud-Est, implementat cu susţinerea Ministerului Afacerilor 

Externe al Regatului Unit al Danemarcei, precum şi cu suportul financiar al Fundaţiei OAK. 

Acest studiu constată nivelului redus de identificare reactivă a VVF, în special în regiunile rurale, 

pe de altă parte, a nivelului insuficient de identificare pro-activă a victimelor de către specialişti. 

VVF sunt insuficient informate despre drepturile lor şi Legea nr. 45. O parte din actorii din 

sistemul de asistenţă şi protecţie tind să învinuiască/responsabilizeze VVF pentru comportamentul 

său. Reţeaua serviciilor psihologice şi serviciul psihologului nu sunt dezvoltate şi popularizate în 

Moldova existând puţini terapeuţi specializaţi în Psihoterapia situaţiilor de criză, Victimologie, 

Lucru cu agresorul.  
Un studiu de doctorat cu privire la tulburările emoţionale la copiii aflaţi în situaţie de 

abuz şi neglijare a fost petrecut de A.C. Veleanovschi în cadrul Universităţii pedagogice de Stat 

„Ion Creangă” din Chişinău, fiind finisat în 2015. Cercetătorul a realizat un studiu experimental al 

tulburărilor emoţionale, consecinţă a fenomenului abuzului şi neglijării asupra copilului cu 

aplicarea unui program psihoterapeutic pentru ameliorarea tulburărilor emoţionale ale acestor 

copii, a evidenţiat factorii familiali de risc ai acestora. În urma aplicării testelor psihologice sunt 

identificate tulburările emoţionale ale copiilor aflaţi în situaţie de abuz şi neglijare: anxietate, 

depresie, furie, disociere, simptome de stres posttraumatic etc. Este prezentat specificul şi 

intensitatea acestor tulburări în funcţie de tipul de maltratare predominant şi gravitatea acesteia şi, 

în cazul în care simptomatologia depăşeşte pragul de semnificaţie, se precizează existenţa unui 

diagnostic DSM. Sunt precizate principiile care ghidează intervenţia psihoterapeutică şi condiţiile 

necesare pentru buna desfăşurare a acesteia, privind relaţia terapeutică, calităţile psihoterapeutului 

şi ale spaţiului terapeutic. Este prezentată structura programului de intervenţie, care include 

psihoterapie individuală, de grup şi de familie, această combinaţie servind cel mai bine nevoilor 

copilului. 
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Ștefârța Adelina  

MIGRATION: SOCIAL AND EDUCATIONAL VARIABLES 

MIGRAŢIA: VARIABILE SOCIALE ŞI EDUCAŢIONALE 

Abstract 

The article is presenting some of the results and scientific finding after author`s participation 

in the international scientific conference Mobilities, Transitions, Transformations Intercultural 

Education at the Crossroads held between 5-10 September 2016, Budapest, Hungary. 

Key-words: mobility, education, educational implications, individuals, groups, peoples, 

movements, permanent migration, temporary migration, forced migration, voluntary migration, 

academic and occupational movement, migration for education. 

Rezumat  

Articolul prezintă câteva rezultate și concluzii științifice după participarea autorului la 

conferința științifică internațională Mobilități, tranziții, transformări educație interculturală la 

intersecția între 5-10 septembrie 2016, Budapesta, Ungaria. 

Cuvinte-cheie: mobilitate, educație, implicații educaționale, indivizi, grupuri, popoare, 

mișcări, migrație permanentă, migrație temporară, migrație forțată, migrație voluntară, mișcare 

academică și ocupațională, migrație pentru educație. 

In the today`s world there are significantly, current and recent events that are produced on 

both national and international (global) contexts. These events demonstrate the continuing 

importance of intercultural education, because turmoil and uncertanlity have a negative impact on 

the educational environment that hinder the capacity for learning to take place and often result in 

the reinforcement of barriers between people. In this condition, the contemporary educational 

science sees the tasks for educators to be able to be involved in difference actions that can break 

down those barriers. It means that the field of intercultural education is continually developing as 

a result of empirical research, curriculum development and new ideas.  

An important aim of multi/intercultural education today is to meet the education needs of 

the current period - the period that is characterized by the increasing consolidation of world 

society as a unified entity of human existence, coupled with the rapid evolution of socioeconomic 

globalization. Many countries around the world, especially those with a high level of social and 

cultural diversity, have adopted some sorts of multicultural education policies and/or curriculum 

standards. Public policy ideas about education have increasingly integrated multicultural 

discursive elements such as promoting educational equity while accommodation diversity as 

taken-for- granted goals of national education systems [5]. 

 In the meantime, however, a harsh, “uncomfortable truth” about the serious 

malfunctioning of the modern school system itself has often been neglected. On top of the 

millions of out-of-school children, today`s schooling systems around the world are not only the 

globalized post-industrial society, but also conductive to the stigmatization of a large proportion 
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of talented students as “losers”. In the “schooled society” where occupational an career 

opportunities are closely tied with educational success and credentials, schools often become a 

competitive jungle where only the fittest survive. Students with an immigrant background and 

those from socioeconomic or cultural minority groups are most liable to be the victims. Without 

complete redesigning of the current model of schooling, it seems beyond imagination to realize 

the dream of providing an “inclusive and equitable education for all”.  

In this way Yun-Kyung Cha proposes as alternative approach to schooling called 

“yungbokhap” model of education. The Korean term yungbokhap means harmonious fusion and 

integration, roughly translated. The yungbokhap model of education may be conceptualized as an 

integrative and holistic approach to learning and teaching, not only in terms of classroom 

practices, but also in terms of administrative and policy arrangements of multiple layers of the 

educationa systems. A new horizon of multi/intercultural education may be explored by nurturing 

a sustainable ecology of education based on important guiding principles of education, including 

autonomy, bridgeability, contextuality, and diversity, which Yun-Kyung Cha calles the ABCDs of 

yungbokhap education [2, p. 27]. 

 In post-communist countries the idea of multiculturalism has not got very far either in 

public discourse or in the theory and practice of education. This poses a special problem for 

schools and all of its actors at the time of the recent flow of migrants, when transformative or 

reconstructionist multicultural school would be badly needed to counteract the effects of 

overheated debates on migration, loaded with words like terrorism, threat, fear and national 

defence. Moreover, schools should have to play a vital role in transforming societies into 

multicultural communities and they also should have a part in forming public mind so that it could 

include the “other”. It is needless to emphasize that schools should ne able to provide equal 

opportunities to all and help immigrant children’s acculturalization, as well. Shortly, schools 

should be multiculturalized.  

To fill in the vacuum between over-politicized debates and social reality interdisciplinary 

researches are of major importance. Having all things considered a group jf researchers worked 

out a research plan that combined sociological, psychological and educational approaches. Their 

study aimed at revealing teacher’s views on multiculturalism and multicultural education together 

with their concept about migrants, their attitudes toward migration and immigrant children. As for 

migration we strongly relied on approaches that conceptualised the positive outcomes of 

migration, like mutual benefits, exceeding the perspectives of threats [1, p. 28-29]. When 

constructing a hypothetical framework of interpretation, the researchers supposed that views on 

multicultural education and attitudes concerning migrants would be connected to, or, indeed, 

interrelated with teachers` awareness of cultural diversity, with their own identity, as well as their 

previous experiences if diversity.The result of the questionnaire research based on a sample of 

317 pre-service and in/service teachers demonstrated that while multicultural views and attitudes 

are strongly correlated with those on migration, endorsement of multicultural views negatively 

correlated with perceptions of threats and positively correlated with perception of benefits of 

migration. Most of the teachers have fears from migrants and it is just a few who can identify with 

statements on the realistic and symbolic benefits of migration. The sense of threat seems to be 

interrelated with an essentialist national identity, which on the other hand has a negative 

relationship with (the ethnic, religious and linguistic) diversity of the respondents` families. 

Teachers who see more benefits in migration tend to have more favourable attitudes to 

multicultural education and vice versa. These findings also support the conclusion of a number of 

studies before, namely that the inevitable transformation of schools should start with 

“multiculturalizing” teachers`s attitudes and teachers education [1, p. 28-29]. 

Paul Gorski, in his research “The trouble with “Culture” in Intercultural Education: Why 

We Need Equity Literacy More than We Need Intercultural Competence” showed that a recent 

analysis of scholarship about “culture” found more that 500 distinct definitions of the term. 
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Despite the fact that nobody seems to agree on what it is, it remains the drigind concept in most 

populat frameworks related to equity and diversity in schools. Unfortunately, the focus on culture 

often obscures the need for deeper commitments to educational equity. In his presentation the 

researchers demonstrated the trouble with many of the ways “culture” is addressed in intercultural 

education scholarship and practice and argue for a shift of our central focus away from vague 

notions on intercultural competence and toward equity literacy [3, p. 29]. 

 Audrey Osler, in her article “Realizing equity 

in schools: the possibilities of a human rights 

framework” speaks that across the globe, a common 

educational policy goal within democratic nation/states 

is the strengthening of democracy and human rights. 

Yet recent developments in Europe, including responses 

to the arrival of large numbers of refugees and asylum-

seekers, reveal a significant gap between human rights 

rhetoric and human practice across the continent. The 

fall/out from the Brexit vote is a reminder of the fragility of democracy and the dangers of 

populism. It is also a reminder of the limitations and possible weaknesses of education, including 

citizenship education and intercultural education, when citizens are confronted with fear-

mondering, prejudice, misinformation, scapegoating, xenophobia and racism. Audrey Osler 

discusses the political context in which we are working and the need to renew our efforts to 

promote equity and justice through schooling. The researcher argues that 

intercultural/multicultural education needs to be strengthened by an explicit human rights 

framework. Audrey Osler is also arguing that our scholarship in this field also needs to be 

strengthened and she explores the potential of drawing on postcolonial theory to support all of us 

in achieving our goals. Audrey Osler, Realizing equity in schools: the possibilities of a human 

rights framework [4, p. 30]. 

 These and more others very actual and interesting subjects were discussed during the 

International Scientific Conference Mobilities, Transitions, Transformations Intercultural 

Education at the Crossroads held between 5-10 September 2016, Budapest, Hungary. 

The conference was organised by the International Association for Intercultural 

Education (IAIE) and the Institute of Intercultural Education (IIPE) at the Faculty of Education 

and Psychology of the Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary, in cooperation with the 

International Association for the Study of Cooperation in Education (IASCE) and the Tom Lantos 

Institute. 

 The conference explored the ways in which social, cultural and geographical mobilities, 

transitions and transformations are interpreted, constructed and re-constructed through the theory 

and practice of intercultural education and aims to create an open forum for intercultural 

education theorists, practitioners, and students to engage with current issues. The conference was 

organised on the basis of strands focusing on specific thematic areas which are accompanied by 

student panels coordinated by early career researchers. 

 The conference aimed to create an open forum for all who are connected to intercultural 

education and related fields, including theorists, practitioners, and students. The forum was 

organized under a series of strands, where each strand also has a parallel student panel 

coordinated by early career researchers, who will work with postgraduate students. 

Strand 1: Challenging Power, Dominance, Educational Hegemony and the Dilemmas of 
Intercultural Education. 

Coordinators: Paul Gorski, Mónika Kovács, Çetin Çelik.  

The focus here was on the subtle and explicit ways in which power, dominance, and 

hegemony are exerted in educational contexts through policy and practice, particularly in relation 
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to race, ethnicity, socioeconomic status, gender, disability, age, sexual orientation, religion, and 

linguistic heritage, and how individuals and organizations are addressing these exertions. 

Strand 2: Intercultural education: dilemmas and debates. 
Coordinators: Francesca Gobbo, Erzsébet Csereklye, Rita Páva.  

The focus here is on current issues in relation to the conceptualization of intercultural 

education and intercultural language education. Presentations may refer to debates in the context 

of national policy, higher education, school curricula and organizatons.  

Strand 3: Mobilities and education - Migrants, refugees, travellers and expatriates. 

Coordinators: Barry van Driel, Zsuzsa Vidra, Krisztina Borsfay.  

The focus here is on issues concerned with the educational implications of the 

geographical movement of individuals, groups and peoples. Such movement may refer to 

permanent migration, temporary migration, forced migration, voluntary migration, academic and 

occupational movement, migration for education, etc.  

Strand 4: Identity transitions in changing societies - identity recognitions by larger 
society in the field of education and social policies.  

Coordinators: Anna-Mária Bíró, Lan Anh Nguyen Luu, György Mészáros.  

The focus here is on the processes of transition and transformation in relation to identities 

in diverse societies. As such it covers issues concerned with education, health, social care and 

other kinds of social provision.  

Strand 5: Education and globalization.  

Coordinators: Nektaria Palaiologou, János Győri, Simona Szakacs.  

The focus here is on issues concerned with intercultural implications 

for education in a world experiencing globalization. It will consider the 

educational consequences of the uncertainties and possibilities brought about 

by processes of social and economic change in a global context. 

Strand 6: Exemplifying good practice in intercultural education: 

problems and towards resolution. 

Coordinators: Yiannis Miralis, Anikó Kaposvári, Katalin Brózik-

Piniel, Rachel Lotan (advisor). 

The focus here is on positive and constructive intercultural education 

practices, such as those related to the prevention and management of conflicts 

in heterogeneous groups. We invite examples of using arts, such as theatre, 

circus, films, photos, paintings, sculptures and music in diverse learning 

communities. We also invite e-learning and WEB 2.0 tools designed for 

intercultural learning environments, and good practices of language pedagogy. 

Strand 7: Co-operation and Education. 

Coordinators: Yael Sharan, Anne Glick. 

 The focus here is on Cooperative 

Learning (CL) as a pedagogy which has been shown to be 

particularly effective in the intercultural classroom. This 

strand will offer examples of research and practice in the 

application of cooperative learning methods, models and 

procedures. 

For each of these strands, there were accepted 

proposals in the following categories: 

- Papers on concluded or ongoing research in intercultural 

education and related fields Posters, particularly on intercultural educational experiences and/or 

pilot-projects; 

- Book and audio/video presentations, particularly on didactical material relating to intercultural 

education and related fields;  
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- Art objects, theater and circus performances, films, etc.;   

- Adaptive e-learning tools and WEB 2.0 based learning and teaching tools.   

The Tom Lantos Institute (TLI) offered 10 scholarships for applicants from the CEE and 

SEE regions. The scholarships aim was to encourage and support early career researchers and 

practitioners (educational practitioners, members of specialised CSOs, staff of specialised public 

institutions). To be eligible for a scholarship, applicants had to be resident in one of the following 

countries: Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, 

Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, 

Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine. The TLI particularly encouraged individuals 

belonging to ethnic, national, linguistic or religious minorities to apply. 

I express my greatest, thankful and grateful feelings for the organizers that offered me 

one of these scholarships in order to be able to take an unique chance to participate in this 

conference, to share my opinion and vision on the conference’s topic and to be able to interact 

with colleagues from many different countries and regions. 
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RELAȚIA MAMELOR CU ADOLESCENȚII ÎN CONDIȚIILE MATERNITĂȚII 

TARDIVE 

THE RELATIONSHIP OF MOTHERS WITH TEENAGERS UNDER LATE 

MOTHERHOOD 

Rezumat 

Acest articol vizează dezvăluirea fenоmenului mаternităţii tаrdive саre este insufiсient 

сerсetаt în R. Mоldоvа, iаr studiile саre tаngenţiаl аbоrdeаză рrоblemа dаtă роаrtă mаi mult un 

саrасter sосiоlоgiс. Analiza relației рărinți-сорii în саzul mаmelоr сu preаdоlesсenți în соndițiile 

mаternității tаrdive este prezentată din perspectiva celor doi poli ai acestei diade: mame și copiilor de 

vârstă adolescentă. Particularitățile acestor relații sunt scoase în evidență prin compararea rezultatelor 

celor două eșantioane: de cercetare (femei cu vârta peste 30 ani la nașterea copilului) și de control 

(femei cu vârta până în 30 ani la nașterea copilului). A fost confirmată ipoteza înaintată de noi precum 

că vârstа mаmei determină саrасterul sрeсifiс аl relаţiei ei сu сорilul şi stilul de eduсаţie аl асestuiа. 

Este scos în evidență și faptul că aсeste раrtiсulаrităţi sрeсifiсe de interrelаţiоnаre sunt соnştientizаte 

de сătre рreadolescent şi devin соndiţii аle dezvоltării рersоnаlităţii lui. Concluziile studiului рrezintă 

interes рentru рsihоlоgiа рrасtiсă, fiindсă роаte duсe lа соnştientizаreа de сătre mаmă а strаtegiei sаle 

eduсаţiоnаle şi lа îmbunătățireа relаţiei сu оdrаslа sа рrin eliminаreа greşelilоr de relаţiоnаre. 
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Rezultаtele оbţinute în urmа сerсetării vоr рuteа servi рsihоlоgilоr şсоlаri şi dаsсălilоr рentru lărgireа 

оrizоntului infоrmаţiоnаl sрeсifiс рrоfesiei. 

Cuvinte-cheie: mаternitаte, mаternitаte ,,tаrdivă”, оrientаreа vаlоriсă а рersоnаlităţii, 

strаtegie eduсаţiоnаlă, interасţiune рărinţi – сорii.  

Abstract 

This article aims at revealing the phenomenon of tardy motherhood which is insufficiently 

researched in the Republic of Moldova, and studies that tangentially address this issue are more 

sociologic in their nature. Analysis of the parent-child relationship of mothers with preteens in cases of 

tardy motherhood is represented in terms of two poles: mothers and teenagers. Particularities of these 

relationships are highlighted by comparing the results of the two target groups: research group (women 

aged 30 and + at child birth) and control group (women aged under 30 at child birth). The hypothesis 

stated by us that the age of the mother determines the specific character of the relationship with her 

child and the educational style - were confirmed. It is also highlighted the fact that these specific 

features of interrelationship are acknowledged by preteens and become conditions of their personality 

development. Conclusions of the study are of interest to practical psychology because it may result in 

mother’s awareness of her educational strategy and improving the relationship with the child or 

eliminating relationship mistakes.The results acquired from this research will help school 

psychologists and teachers to broaden their information horizon specific to their occupations. 

Key-words: maternity, tardy motherhood, value orientation of a personality, educational 

strategy, parent-child interaction. 

Căsătoriile tardive și nașterea primului copil după 30 de ani, a devenit o practică destul de 

răspândită în viața noastră. Dacă până nu demult acest fenomen era specific ţărilor Europei 

Centrale şi de Nord, acum el se face tot mai resimțit și în ţările Europei de Vest. Datele statistice 

din ultimii zece ani din R. Moldova atestă faptul că, cu cât este mai mare vârsta femeilor la 

intrarea în căsătorie, cu atât numărul căsătoriilor creşte de la an la an.  

A crescut nu doar vârsta medie a mamei la prima naştere dar şi numărul de copii născuţi 

de femei la o vârstă mai,,tardivă” pe care noi o considerăm a fi peste 30 ani. Astfel dacă în 2001 

numărul de copii născuţi de femei cuprinse în grupa de vârstă 30 – 34 ani era de 3994, atunci în 

anul 2013 numărul acestora a crescut la 6647, femeile cuprinse în grupa de vârstă 35 – 39 ani au 

dat naştere la 1589 copii în anul 2001 şi la 2608 în anul 2013; cele cuprinse în grupa de vârstă 40 

– 44 ani au dat naştere la 409 copii în anul 2001 şi la 414 în anul 2013; femeile cuprinse în grupa 

de vârstă 45 – 49 ani au dat naştere la 21 copii în anul 2001 şi la 24 în anul 2013 [1].  

Dacă e să facem o corelaţie între variabila maternitate,,tardivă” şi variabila nivelul de 

instruire a mamei, atunci datele cercetărilor denotă că nașterea primului copil după 30 de ani este 

prezentă, în special, în rândul femeilor cu un nivel înalt de instruire. Odată cu creşterea nivelului 

de instruire, femeile conştientizează mai mult individualitatea sa, iar aceasta le face să se 

orienteze spre un stil de viaţă în care necesităţile să corespundă particularităţilor acestei 

individualităţi şi nu tradiţiilor generale. Ele sunt mai realiste în ceea ce priveşte problemele legate 

de apariţia şi îngrijirea unui copil în familie şi de multe ori nu vor să jertfească cariera lor 

profesională în acest scop. Aceasta pentru că, perioada de timp alocată menţinerii sarcinii, 

naşterii, îngrijirii şi creşterii copilului le costă nu numai ca timp în sine, ci şi ca venit bănesc, 

fiindcă presupune întreruperea sau micşorarea drastică a muncii. Pe femeile de un înalt 

profesionalism, renunţarea la slujbă, sau întreruperea ei (în consecinţă readaptarea) le costă mai 

mult decât pe cele cu o pregătire şcolară mai redusă. Pe de altă parte, femeile cu un înalt nivel 

şcolar şi profesional sunt mai mult preocupate de calitatea dorită a copilului. Dorinţa de a avea 

copii de bună calitate (de înaltă calificare) este în legătură directă cu şansa acestora de a se plasa 

pe piaţa muncii şi cu grija părinţilor de a reproduce, dacă nu a dezvolta, capitalul material şi 

cultural al familiei. De aceea, decizia cuplului privind numărul copiilor se bazează pe estimarea 

costurilor şi beneficiilor date de un anumit standard al calităţii asumate. Preocuparea pentru 
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calitate şi cost explică şi de ce femeile cu un nivel profesional (şcolar) mai înalt sunt mult mai 

atente faţă de metodele contraceptive şi dau naştere, prin urmare, unui număr cu totul redus de 

copii nedoriţi [5, p. 289]. 

 În literatura de specialitate există studii în care se discută argumentele,,pro” și,,contra” 

maternităţii,,tardive”[15;16]. Pe de o parte, mamele cu o vârstă mai înaintată, aşa cum s-a 

menţionat deja, sunt mai responsabile faţă de planificarea sarcinii, naşterii si calitatea educaţiei 

copiilor, femeile au o anumită stabilitate în plan social şi material. Majoritatea celor care au 

devenit părinţii mult mai târziu decât de obicei, spun că au fost mai în măsură să înțeleagă şi să ia 

în considerare toate aspectele legate de experiența lor parentală faţă de perioada când ar fi fost 

mai tineri. Studiile empirice au arătat că distresul în rândul femeilor cu o vârstă mai înaintată în 

timpul sarcinii a fost mai mic decât în cazul femeilor foarte tinere. Mama trecută de 30 ani este 

mai puțin înclinată să se aștepte de la copilul ei ca acesta să devină simbolul aspirațiilor ei. Ea,de 

asemenea, nu este de părerea că, copilul o,,stopează”, atunci când ea încearcă să finiseze ceva ce 

nu a reuşit în timp. Cele mai multe dintre mamele care au născut târziu au avut grijă să devină 

profesioniste. Sarcina tardivă obligă doi oameni maturi, cu experienţă de viaţă la o decizie în urma 

unei reflecţii profunde. Cel mai mare avantaj al maternităţii tardive este faptul că obligă femeia să 

rămână tânără pentru o perioadă lungă de timp [16, p.158]. 

Maternitatea tardivă are, desigur, şi dezavantaje. Femeile care au avut o sarcină tardivă 

recuperarea postpartum decurge mult mai greu, ele nu au atâta forţă ca o femeie tânără, devin mai 

puțin flexibile, ceea ce creează dificultăți în restructurarea modului de viață în legătură cu nașterea 

copilului. Unii oponenţi ai naşterii tardive subliniază faptul că părinții de multe ori prea răsfăță 

copiii - sindromul copilului prețios (mai ales în cazul în care acesta este unicul copil) [14, p. 48]. 

Maternitatea tardivă este adesea însoțită de relații supraevaluate cu copilul, manifestarea 

controlului total, a hiperprotecţiei [15, p. 137]. În plus, din cauza diferenței de vârstă mare dintre 

părinți și copil există riscul de neînțelegere între generații. La vârsta de 35-40 de ani o femeie 

poate fi atât în rolul de mamă cât și de îngrijitoare a părinților ei în vârstă. Ea aparține unei 

generații care se numeşte «înghesuită», adică este prinsă între părinți și copii. Iar mai târziu copiii 

trebuie să fie, de asemenea, pregătiţi pentru această situație, pentru că atunci când ei vor fi de 35 

de ani, părinții lor vor avea în jur de 70 de ani, și ei singuri se vor afla în rândurile generației 

«înghesuite» [16, p.160]. 

Scopul și obiectivele cercetării  

 Studiul de față are ca scop evidențierea particularităților relației părinți-copii în cazul 

mamelor cu adolescenți în condițiile maternității tardive.  

Ipotezele de la care am pornit în realizarea studiului dat și la care am încercat să oferim 

un răspuns sunt:  

1. Vârsta mamei determină caracterul specific al relaţiei ei cu copilul şi stilul de 

educaţie a acestuia. 

2. Particularităţile specifice de interrelaţionare sunt conştientizate de către adolescent şi 

devin condiţii ale dezvoltării personalităţii lui. 

Pentru atingerea scopului cercetării am operaționalizat următoarele obiective empirice: 

  Constatarea stilului de educaţie practicat ȋn familiile participante la cercetare; 

  Elucidarea interacțiunii dintre mame şi copiii lor adolescenți; 

  Identificarea percepției adolescenților cu privire la strategia educativă maternală.  

 Metodologia cercetării 

Participanți:  
 În cercetarea de față au fost incluse 40 de femei cu vârste cuprinse între 34 și 52 de ani, 

care au copii adolescenți. Am recurs la eșantionarea stratificată, având drept criteriu de stratificare 

vârsta mamei la nașterea copilului. Astfel am obținut două straturi: stratul nr. 1 format din mame 

cu adolescenți care au născut primul copil pana la vȃrsta de 30 ani (mame,,tinere”) și stratul nr. 2 - 

mame cu adolescenți care au născut primul copil după vârsta de 30 ani (mame,,tardive”). Cea mai 
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mare parte a mamelor,,tardive” (65,5%) şi a mamelor tinere (82,4%) la momentul cercetǎrii erau 

cǎsǎtorite. 

Folosind testul χ² Pearson, putem vorbi despre ȋmbinarea vȃrstei nașterii copilului și 

structura familie (χ² = 14, 645; p = 0,000), adicǎ despre o relație dintre maternitatea,,tardivǎ” și 

singurătate. În contrast cu mamele,,tinere», mamele,,tardive” de cele mai multe ori educǎ doar un 

singur copil (testul t-Student - t-3, p = 0,001), nivelul lor de instruire este semnificativ mai mare - 

90% din mamele,,tardive” au studii superioare fațǎ de mamele,,tinere” - 56%. 

 Printre motivele nașterii ȋntȃrziate a copilului mamele au invocat: lipsa independenței financiare 

(45%), probleme de sănătate (30%) probleme legate de viața de familie (25%). 

Metode‚ tehnici și instrumente de cercetare: 

 Convorbirea a fost folosită în cercetarea noastră pentru că permite sondarea mai directă a 

vieţii interioare a femeilor, a intenţiilor ce stau la baza comportamentului lor, a opiniilor, 

atitudinilor, intereselor, convingerilor. Testul,,Roata vieţii” a fost aplicat pentru a determina 

orientările valorice ale mamelor. Pentru a explora atitudinea mamelor fațǎ de diverse aspecte ale 

vieții de familie (roluri de familie) am aplicat testul PARY (Parental Attitude Research 

Instrument), autori Schaefer și Bell [apud 13, p.289]. Percepția adolescenților cu privire la 

strategia educativă maternală a fost identificată cu ajutorul testul ADOR (Shaffer E.) care studiază 

comportamentul și metodele de educație a părinților ȋn viziunea copiilor lor preadolescenți și 

permite descrierea relației cu părintele pe cele mai frecvente manifestări: bunătate, ostilitate, 

autonomie, incoerență și directivitatea părintelui [12, p.640]. 

Procedură 

 Instrumentele au fost aplicate individual, participanții au fost asigurați în prealabil că 

răspunsurile la chestionare sunt strict confidențiale. Pentru recoltarea unor informaţii numeroase, 

variate şi preţioase într-un timp relativ scurt s-a aplicat convorbirea semistandardizată cu mamele 

participante la cercetare în care uneori s-au adresat întrebări suplimentare, alteori acestea au fost 

reformulate sau s-a schimbat succesiunea lor.  

Pentru identificarea percepției adolescenților cu privire la strategia educativă maternală 

aceștia au completat chestionarele în mod separat pentru fiecare dintre părinți. Ȋn ceea ce privește 

modul de redactare a afirmațiilor chestionarelor nu au existat diferențe principiale: afirmațiile ce 

se referǎ la atitudinea fațǎ de mamǎ au fost prezentate la genul feminin, iar cele ce țin de 

atitudinea fațǎ de tată - la genul masculin. Așa cum am menționat, chestionarele au fost 

completate separat, mai întâi s-a completat și transmis experimentatorului chestionarul, care 

reflectă principiile educaționale ale mamei, dupǎ care preadolescentului i s-a oferit un alt 

chestionar prin intermediul căruia trebuia să evalueze principiile educaționale ale tatălui său.  

Metodele statistice utilizate pentru testarea ipotezelor au fost testul χ² Pearson și testul t-

Student. 

Rezultate și interpretări 
Particularitǎțile orientărilor valorice ale mamelor 

 În studiul de faţă, pentru determinarea orientărilor valorice ale mamelor participante la 

cercetare li s-a cerut sǎ declare ȋn formǎ liberǎ valorile lor prioritare. Roata vieții lor a cuprins 

următoarele valori tradițional umane: dragostea, grija pentru cineva, copilul, familia, sănătatea, 

bunăstarea materială, cariera, instruirea, hobby-uri, prietenii, fericirea. Trebuie sǎ menționǎm cǎ 

importanța și prioritatea lor diferǎ semnificativ în grupurile de mame,,tinere» și mame,,tardive» 

(testul t-Student): 

 Astfel în grupul mamelor,,tardive» în prim-plan apare valoarea,,sănătate», deplasȃnd 

pe planul secund valoarea lider ȋn grupul mamelor,,tinere» -,,copilul». Aceasta, dupǎ pǎrerea 

noastrǎ, este o dovadă a apariției odatǎ cu ȋnaintarea ȋn vârstǎ a problemelor somatice (t = 3,26; ρ 

= 0, 0001); 

 Prioritare ȋn grupul de mame,,tinere» sunt valorile:,,bunǎstarea materială» 

și,,cariera», care pierd din semnificația lor ȋn grupul mamelor,,tardive” (t = 3,835; ρ = 0,01); 
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 Valoarea,,hobby» este mai importantǎ pentru mamele,,tardive» decȃt pentru 

cele,,tinere” care pun mai mare preț pe,,compania prietenilor» (t = 3,546; ρ = 0,01); 

 Pentru mamele,,tardive” «grija» are o mai mare importanță care a luat locul 

valorii,,iubire» din cadrul grupului de mame,,tinere» (vezi figura 1). 
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Figura 1. Orientările valorice ale femeilor din cele două grupuri de studiu 
 Specificul orientărilor valorice ale femeilor din cele două grupuri de studiu reflectă 

particularitǎțile psihologice de vârstǎ la care acestea se aflǎ. Mamele tardive se caracterizeazǎ prin 

atașament profesional remarcabil și satisfacție profesionalǎ, sentimente parentale intense, 

acceptarea de sine realizatǎ printr-o raportare la sine mai calmǎ și mai puțin tensionatǎ, un 

echilibru afectiv și o stǎpȃnire de sine ajunse la cotele cele mai ȋnalte. În cazul acestor femei 

identitatea se dezvoltă prin cultivarea responsabilităţii şi ataşamentului caracteristice relaţiilor cu 

ceilalţi. Pe baza aşteptărilor cuprinse în rolul de gen, prin învăţare directă sau observaţională, 

femeile acordă o mai mare importanţă relaţionării cu alţii. Motivația pentru viața familialǎ este 

centratǎ spre a crea bunǎstare și armonie conjugalǎ și spre progresul așteptat pentru copii. 

Aspirațiile lor ȋn planul vieții familiale sunt legate de pǎstrarea sǎnǎtǎții tuturor, reușita ȋn viațǎ a 

copiilor, ȋn plan profesional aspirațiile sunt legate de pǎstrarea și creșterea competenței la locul de 

muncǎ.  

Mamele,,tardive” sunt mai eficiente și mai productive ȋn stabilirea și ȋndeplinirea 

sarcinilor și obiectivelor zilnice decȃt mamele,,tinere”. De asemeni, primele sunt mai atente vis-a-

vis de timpul rămas la dispoziţie pentru satisfacerea pasiunilor lor şi lucrul asupra obiectivele 

personale, altele decât sarcinile zilnice spre deosebire de mamele,,tinere”.   

Cele mai multe femei tinere chiar dacă au un job se definesc în primul rând în termenii 

oferiţi de rolurile pe care le deţin în familie şi mai puţin prin prisma rolurilor profesionale, chiar şi 

în condiţiile unui nivel ridicat al succesului profesional. Cea mai mare provocare pentru 

majoritatea mamelor,,tinere”, care se împart între job şi familie, este problema echilibrului. 

Deseori apar conflicte între roluri, femeile confruntându-se cu două seturi de expectanţe: pe de o 

parte, partenerul şi societatea aşteaptă din partea lor să îndeplinească majoritatea sarcinilor 

domestice considerate tradiţional în exclusivitate domeniul femeii, iar pe de altă parte, ele trebuie 

să se achite cu succes de obligaţiile profesionale.  

Mamele,,tinere” ce tind spre carieră „aleargă” după realizări profesionale, iar calitatea 

vieții lor de familie are de suferit, în sensul că timpul petrecut în sânul familiei se limitează la 

weekend-uri sau la câteva ore destul de târzii. Cantitatea şi calitatea timpului personal a 

mamelor,,tinere” la fel are de suferit. Acestea, după cum arată datele studiului nostru, acordă mai 

puţin timp activităţilor preferate, iar pentru a suplini golul satisfacţiei de pe urma loisir-ului 

petrec, din când în când, în compania prietenilor.  

Diferențe date ilustrează în mod clar specificul dezvoltǎrii ȋn perioada tinereţii și 

maturitǎții medii, atunci când înaintarea în carierǎ și activitatea socialǎ sunt înlocuite de interesul 

creativ și generator. 
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Atitudinile educative ale mamelor 
 Relaţia dintre mamă si copilul adolescent este într-o continuă răcire pe măsură ce copilul 

înaintează în vârstă. Adolescenţii devin mai autonomi, responsabili, mai stăpâni pe forţele proprii 

şi au interese care pot contraveni concepţiilor mamelor. Legătura dintre mamă şi adolescent poate 

fi ori foarte strânsă, ori extrem de rece şi indiferentă. Relația dinte cei doi se bazează pe 

comunicare, care este extrem de importantă la această vârstă, însă uneori schimbările tipice de la 

vârsta adolescentină pot să interfereze cu interacţiunile și discuţiile specifice dintre părinţi și 

copii. Oportunităţile de comunicare încep să dispară din moment ce copilul devine mai interesat 

să petreacă timpul cât mai mult singur sau cu prietenii. Multe mame se culpabilizează pentru 

numeroasele certuri şi neînţelegeri cu copiii lor adolescenți, considerându-se incapabile şi 

nepricepute în a administra această relaţie. Desprinderea de „trupul” părinţilor nu poate fi decât 

dureroasă, indiferent cum ar fi părinţii.   

Orientǎrile valorice ale mamelor, descrise mai sus, sunt reflectate și ȋn rezultatele 

obținute ȋn urma aplicǎrii testului PARY.  
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Figura 2. Scalele ce prezintǎ diferențe relevante cu privire la atitudinile educative 

 Analiza acestora ne-a permis sǎ realizǎm diferențe mai relevante ȋntre cele douǎ grupuri 

de femei participante ȋn studiul nostru: cele mai mari diferențe s-au ȋnregistrat la 

scalele,,Verbalizarea - Posibilitatea de se exprima” - t=2,46; p=0,003,,,Insatisfacție având rolul de 

gospodina casei” - t=4,07; p=0,04;,, Senzația de sacrificiu» - t=3,81; p=0,05;,,Preocuparea 

excesivă” - t=3,66; p=0,03;,,Ȋncurajarea dependenței copilului de părinți /Implicarea de urgență în 

lumea copilului” - t=4,58; p=0,05,,,Tendința de a accelera dezvoltarea copilului” - t=2,62; 

p=0.005;,,Conflicte de familie” - t=3,51; p=0,0001). Valorile acestor scale - caracteristici sunt 

prezentate în figura 2. 

După cum se vede în figura de mai sus, la toate scalele, cu excepția scalei ce se referǎ la 

conflictele de familie, mamele,,tardive” au rate mai ridicate decât mamele,,tinere”. 

Mamele,,tardive” oferǎ adolescenților posibilitatea sǎ-și exprime opiniile și țin cont de ele, dar, în 

același timp, aceste mame încurajeazǎ dependența adolescenților de ele. Este de remarcat faptul că 

mamele,,tardive” trăiesc o stare de frustrare și insatisfacție în rolul de gospodinǎ. Valorile ridicate 

ale acestui indicator sugerează faptul că ele văd ȋn copilul lor nu atât obiectul educației, cȃt mai 

degrabǎ o persoanǎ apropiatǎ, comesurabilǎ maturitǎții lor personale. Persoana adultă are tendința 

de a atribui adolescenților calitǎțile pe care ea le posedǎ. Prin urmare, relația cu odrasla ei, de cele 

mai multe ori, o va construi ca de la egal la egal, va respecta intimitatea adolescentului. Aceste 

mame sunt un exemplu pentru copilul lor în tot ce fac; îl încurajează şi-l sprijină mereu; îi oferă 

sfaturi, justificându-le utilitatea prin apel la exemple. Îl tratează pe adolescent ca un mic adult 
responsabil (arătând că are încredere în el şi că îl vede ca pe un,,copil mare” acordându-i diverse 

sarcini şi lucruri complexe de făcut); păstrează cu sfinţenie secretele şi-i demonstrează că poate 
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avea încredere în ele. Vorbesc cu copiii lor despre tot felul de lucruri tabu sau nu - de la probleme 

sexuale, la politică, moarte, droguri, suicid etc.  

Mamele,,tinere» sunt mai puțin democratice. Ele sunt mai categorice în aplicarea 

mǎsurilor educative, ceea ce prezintǎ o poziție care are un impact negativ asupra construirii unei 

relații de ȋncredere cu un adolescenții. Fiind fixate pe sfera profesională și conflictele maritale, 

mamele,,tinere» tind să asigure autonomia adolescenților, astfel că funcția educativǎ pare să fie 

mai importantǎ pentru ele decât apropierea emoțională fațǎ de copilul aflat în faza de creștere. 

Pentru aceste mame ne e atât de important să fie,,prietenul cel mai bun al copiilor”, mai ales când 

vine vorba de adolescenți. Ele au nevoie sa fie în continuare părinte pentru ei, să ştie că sunt o 

autoritate şi că au ultimul cuvânt de spus în ceea ce le priveşte.  

Datele studiului nostru sunt confirmate şi prin datele altor cercetări, cum ar fi cele ale lui 

Douvan şi Anderson care au făcut un studiu extensiv asupra adolescenților, în 1966, şi au 

concluzionat că patru sunt aspectele relaţiei părinte-adolescent care favorizează autonomia 

adolescenților [apud 8]. Acestea sunt: a) interesul şi implicarea părinţilor; b) intensitatea 

emoţională a interacţiunilor din cadrul familiei; c) gradul şi natura comportamentului în cadrul 

familiei şi d) natura autorităţii parentale. Eu au considerat că un adolescent are cele mai multe 

şanse să atingă un oarecare grad de autonomie în condiţiile în care: părinţii manifestă un grad 

moderat de interes sincer pentru copiii lor; relaţiile din interiorul familiei nu sunt nici reci, nici 

intense; părinţii permit o anumită cantitate de conflicte (ascultându-și copiii când aceştia îşi 

explică punctul lor de vedere); adolescenții participă în procesul de luare a deciziilor. Cercetătorii 

au descoperit de asemenea că fetele fac progrese mai constante decât băieţii în obţinerea 

independenţei. În schimb, băieţii sunt mai critici cu părinţii [idem]. 

Particularitǎțile relației mame – copii  

Pe lȃngǎ particularitǎțile atitudinilor educative, mamele din cele douǎ eșantioane se mai 

diferențiazǎ ȋntre ele și dupǎ caracteristicile specifice de interacțiune cu copiii lor. Ȋn tabelul de 

mai jos sunt prezentate doar diferențele semnificative dintre cele douǎ grupe (vezi tabelul 2). 

Tabelul 1. Caracteristicile relației pǎrinți – copii ȋn grupele mamelor,,tinere” și a 

mamelor,,tardive” 

Numǎrul 

scalei 

Denumirea scalei Valoarea medie pe grupe 

Mame,,tinere” Mame,,tardive” 

3 Autonomia / Controlul față de copil 11,043 14,9 

5 Respingere / Acceptarea copilului de cǎtre 

pǎrinți 

14,023 12,1 

8 Inconsecvența / Consecvența pǎrinților 11,28 14,45 

 Din tabelul de mai sus se vede clar cǎ la scala,,autonomie / control” valorile sunt mai 

mari în rândul mamelor,,tinere”, ceea ce indică un control ridicat al comportamentului (t = 2,364; 

ρ = 0,029), ȋn timp ce ȋn rȃndul mamelor,,tardive” valorile la scala datǎ sunt în limite normale. Ȋn 

rȃndul mamelor,,tardive” nivelul acceptǎrii emoționale este mai ridicat - punctul de plecare și 

baza dezvoltǎrii colaborǎrii și cooperǎrii a mamelor cu adolescenții (t = 5,27; ρ = 0,001). Această 

împrejurare poate fi din cauza faptului că, în grupul mamelor,,tardive” s-au dovedit a fi un număr 

mai mare de femei singure. Aflȃndu-se într-o relație emoțională și construind o relație de 

încredere cu copilul, ele sunt mai puțin înclinate să realizeze un control strict, adesea sunt în 

imposibilitatea de a pune în aplicare în mod consecvent strategia lor educaționalǎ (t = 4,58; 

ρ≤0,05). Intensitatea relației emoționale conduce la conformitate, cedarea poziției de cǎtre mame.  

Situaţia dată poate fi explicată şi prin faptul că mamele,,tardive” care sunt singure devin 

un fel de partener al copilului său şi – i pretinde să fie mult mai matur decât în realitate. 

Comunicarea mamei cu adolescentul privitoare la diverse aspecte legate de viaţă devine mult mai 

intensă, ceea ce duce la asumarea rolului de confident de către copil. În multe situaţii mama tinde 

să se sprijine pe adolescent, considerându-l suport emoţional, astfel încât adolescentul este 

implicat în structuri interacţionale ce reclamă un anumit grad de maturitate în raport cu care el nu 
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este suficient pregătit. Pe de altă parte, vorbind de mamele singure, acestea au tendinţa să ceară şi 

să ofere copilului său afectivitatea de care au nevoie şi pe care nu o poate găsi la altcineva. De aici 

şi implicarea emoţională mai puternică a mamelor cu copiii lor. Dincolo de acestea, aşa cum s-a 

văzut şi în studiul nostru, ceea ce are o rezonanţă mai puternică pentru copil este atmosfera din 

familie, climatul şi mediul familial. Importantă nu este structura familiei, ci climatul este unul din 

factorii importanţi pentru dezvoltarea psihică şi socializarea copilului. Mamele singure,,tardive” 

se străduie să menţină o atmosferă optimă, sănătoasă în familia lor, în ciuda frustrării şi a 

problemelor. Legat de cele relatate mai sus, unele studii (P.A. Gongla, E.H. Thompson), afirmă că 

reducerea mărimii familiei,,transformă nu numai proporţiile comunicării, ci şi gradul satisfacţiei 

produse de comunicare” [apud 11, p.160].  

Caracteristicile relaţiei părinţi-copii care s-au reflectat în datele tabelului 1 conduc la 

creșterea frecvenței conflictelor care apar ȋn eșantioanele supuse cercetǎrii. Din relatǎrile mamelor 

reiese cǎ nu doar frecvența, dar și conținutul conflictelor diferǎ semnificativ. Dacǎ ȋn grupul 

mamelor,,tinere” în prim-plan apare neascultarea adolescentului (33,3% față de 16,7% în familiile 

mamelor,,tardive”- t = 4,12; p = 0,01), atunci în eșantionul mamelor,,tardive” ca și cauze 

principalele ale conflictului au fost evidențiate diferențele de opinie (42,9% față de 19% în 

eșantionul mamelor,,tinere” - t = 3,45; p = 0,001). 

Tabelul 2. Frecvența conflictelor ȋn relația mamelor cu adolescenții 

Frecvența 

conflictelor 

Grupele de mame ale adolescenților Valoarea 

diferențelor Mame,,tinere” Mame,,tardive” 

Foarte des 76,2% 23,8% t=3,39; p≤0,05  

Uneori  19% 47,6% t=2,97 p=0,04 

Rar  0% 23,8% -  

 Astfel din punct de vedere calitativ, privind modul de executare a autorităţii, 

mamele,,tardive” sunt mai democratice, mai egalitare conferind copilului o anumită autoritate 

decizională. Aceasta datorită gradului de intensitate mare a interacţiunii mamă-copil, a nivelului 

crescut de afectivitate şi a ostilității scăzute. O altă explicație a datelor de mai sus poate să rezide 

în faptul că inegalitatea de status dintre părinte şi copil în familiile monoparentale (cum sunt 

familiile unei bune părţi a mamelor,,tardive”) se diminuează, autoritatea copilului creşte, iar 

sistemul relaţiilor de familie se deplasează spre un nou echilibru, care poate fi mult mai favorabil 

evoluţiei psihosociale a copilului. 

Unele studii arată că, uneori conflictele ce apar între mama singură şi copilul ei tind să 

imită vechile conflicte materiale dacă, treptat, mama tinde să delege copilului rolul de părinte 

absent [11, p. 154]. Pe de altă parte în relaţia mamă-fiică pot apărea probleme ce ţin de gelozie şi 

competiţie legate de realizările academice şi relaţiile amoroase [ibidem, p.155].  

Curios este faptul cǎ devin conflictuale sferele vieții care sunt deosebit de importante 

pentru mame. Așa cum reiese din studiul nostru, mamele,,tinere” au demonstrat tendința de a 

realiza funcțiile educative, în timp ce mamele,,tardive” tind spre înțelegerea reciprocǎ, intimitatea 

emoțională cu adolescentul. Anume în aceste zone poziția lor este cea mai principială, ceea ce 

duce la o escaladare a conflictului. Cu toate acestea nu poate fi vorba despre un conflict între 

generaţii. Astfel, pe parcursul studiului am constatat care sunt caracteristicile specifice ale 

orientărilor și atitudinilor valorice în ceea ce privește educația adolescenților a mamelor,,tardive” 

în comparație cu mamele,,tinere”, precum și natura interacțiunii lor cu adolescentul.  

Un alt obiectiv ȋnaintat de noi la ȋnceputul cercetǎrii a fost acela de a cunoaște modul în 

care caracteristicile descrise mai sus sunt reflectate în mintea adolescenților, dacă sunt și cȃt sunt 

de mulțumiți aceștia de poziția lor de copil timpuriu sau copil tardiv. Ȋn studiul nostru au fost 

implicați 40 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, elevi ai claselor a VIII-a şi a IX- 

a. Toți adolescenții au fost ȋmpǎrțiți ȋn grupe, în conformitate cu vârsta mamei: grupul I - 

adolescenți ai mamelor care au născut primul copil pȃnǎ la vȃrsta 30 de ani (adolescenții 



272 

 

mamelor,,tinere), și grupul II - adolescenți ai mamelor care au născut primul lor copil după vȃrsta 

30 de ani (adolescenții mamelor,,tardive”).  

Interesul nostru s-a aplecat, în primul rând, asupra sistemului de orientări valorice ale 

adolescenților. Aceasta pentru că la vârsta respectivă are loc structurarea propriului sistem de 

valori. De regulă sursele acestuia sunt influențele socio-culturale, în special, chiar sistemul de 

valori pe care-l promovează societatea. Dar la nivelul individului sunt selectate şi ierarhizate într-

un mod personal şi au semnificaţie, intensitate şi funcţie orientativă diferite. Acest sistem de 

valori a unei persoane poate fi influențat nu numai de felul în care sunt promovate şi relevate 

valorile în cadrul discuţiilor şi dezbaterilor, ci mai ales de măsura în care se regăsesc în 

comportamentele reale ale oamenilor şi în modurile de funcţionare ale instituţiilor. De aceea o 

anumită răsturnare de valori în societate perturbă şi procesul formării sistemului personal de 

valori, cu toate consecinţele acestui fapt pentru conduitele practice ale fiecăruia şi pentru alegerea 

căilor de autorealizare [3, p. 297]. 

Adolescenților participanţi la studiu, ca și mamelor lor, li s-a propus sǎ enumere valorile 

prioritare pentru ei. Cum era de așteptat, gama valorilor adolescenților este semnificativ diferită 

de prioritățile valorice ale adulților. Prioritatea numǎrul unu în ambele grupuri de adolescenți s-a 

dovedit a fi valoarea,,educație», care corespunde în mod adecvat sarcinilor de dezvoltare la vȃrsta 

datǎ. Destul de importante pentru adolescenți s-au dovedit a fi, de asemenea, valorile,,compania 

prietenilor”, petrecerea plǎcutǎ a timpului liber (,,odihna”), bunăstarea materială (,,banii”), 

,,familia” (vezi figura 3). 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Adolescenți cu mame ,,tinere” Adolescenți cu mame 

,,tardive” 

Educ

ație
Priete

nii
Hobb

y

 
Figura 3. Prioritǎțile valorice ȋn grupele de adolescenți participanți la cercetare 

 Explicaţia la alegerea,,educaţiei” ca valoare absolut prioritară pentru adolescenţii supuşi 

cercetării se poate rezuma astfel - apropierea finalizării studiilor secundare, ca şi presiunea socială 

şi parentală, obligă adolescentul să - şi exprime unele opţiuni privind pregătirea pentru exercitarea 

unei activităţi profesionale. Viitorul devine o problemă care alimentează căutări de sine şi 

generează o mai activă dezvoltare a unor ocupaţii, curiozităţi şi investigaţii latente privind 

oamenii, conduitele, competenţele şi personalitatea lor [10].   

După cum vedem din figura de mai sus, grupul de prieteni, de aceeaşi vârstă, capătă o 

importanţă deosebită. Pentru a aparţine acestui grup, adolescentul este, uneori, dispus să facă mari 

concesii chiar sistemului propriu de valori şi interese. Este ca şi cum, în trecerea de la dependenţa 

de părinţi, la independenţă, adolescentul are nevoie de ceea ce psihanaliștii numesc „obiect 

tranzițional”, adică de ceva sau cineva care să nu fie întocmai ca părinţii dar să suplinească o parte 

din funcţiile acestora înainte de a renunţa definitiv la orice formă de dependenţă. Înlocuirea 

alianţei cu părinţii cu cea a grupului de aceeaşi vârstă este o sursă de conflict în relaţia cu părinţii, 

aceştia neacceptând cel mai adesea pierderea statutului lor. 

Desprinderea de statutul de copil este resimţită cu oarecare tensiune şi de părinţi, obligaţi 

şi ei să-şi schimbe sistemul de comunicare şi interrelaţionare cu adolescenţii. 
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O altă valoare prioritară în sistemul de valori al adolescenţilor participanţi la cercetare 

este bunăstarea materială (,,banii”). Lumea se mișcă în jurul banilor şi a consumului. Consumul a 

devenit centrul vieților noastre și ne afectează pe noi înșine, modul de gândire și relațiile cu cei 

din jur. În același timp, copii (adolescenții inclusiv) nu pot fi izolați de lumea cheltuirii banilor.  

Copiii de astăzi prezintă cerințe materiale excesive, pretenții vis-a vis de mărcile 

vestimentare, telefoane, etc. Adolescenţii, în deosebi, doresc ca să câștige și să cheltuie fără a 

consulta părinții; pot să nu fie satisfăcuți de venitul familial; împrumută bani de la prieteni ca să-și 

satisfacă necesitățile proprii, pot să ceară și să folosească cardurile bancare ale părinților mai ales 

dacă semenii fac acest lucru; sunt capabili să câștige și să economisească pentru un scop de lungă 

durată; înțeleg că ei suportă consecințele în urma gestionării banilor; deseori verifică valorile 

anumitor lucruri în comparație cu alții [7, p. 18].  

Cu toate acestea, importanța valorilor amintite mai sus diferă în mod semnificativ în 

grupele de adolescenți. Pentru grupul de adolescenți cu mame,,tardive” o importanțǎ mult mai 

mare o au astfel de valori cum ar fi,,prietenii” și,,hobby”. Valoarea,,părinți», desprinsǎ din 

valoarea generală,,familie”, este unicǎ și constituie 15% din totalul celor de mai sus. Acest fapt 

distinge net adolescenții cu mame,,tardive” de adolescenții cu mame,,tinere”.  

Grupul de adolescenți cu mame,,tinere”, așa dupǎ cum se poate vedea din figura de mai 

sus, pune mai mult accepte valoarea,,bani” (25% față de 5,2% din eșantionul de adolescenți cu 

mame,,tardive”). Această diferență este statistic semnificativă - ρ=0,02. Locul trei în clasamentul 

acestora i-a revenit valorii,,odihnă” (11,2% față de 2,3% din eșantionul de adolescenți cu 

mame,,tardive” - p = 0,01).  

Dupǎ cum vedem prioritățile valorile ale adolescenților sunt în concordanță cu orientarea 

valoricǎ a mamelor lor. Adolescenții cu mame,,tardive” împărtășesc valori apropiate cu cele ale 

mamelor lor, cum ar fi cele legate de relațiile interpersonale (,,părinți”,,,prieteni”) și activitățile 

creative (,,hobby”), în timp ce adolescenții cu mame,,tinere” sunt orientați, în primul rând, spre a 

obține bunăstarea materială (,,bani”) care este necesară pentru satisfacerea nevoilor hedoniste 

(,,odihnă»).  

O astfel de orientare caracterizează adolescenți cu mame,,tardive” ca fiind mai maturi din 

punct de vedere al dezvoltării personale. Astfel, adolescenţii au mai multe valori şi atitudini 

comune cu părinţii decât au cu prietenii, chiar dacă își consultă prieteni de aceeași vârstă referitor 

la diferite domenii ale culturii adolescentine, cum ar fi vestimentaţia, preferinţele muzicale, etc. 

Percepția de cǎtre adolescenți a strategiei educative materne 
 Influența educativǎ a părinților (așa cum este perceputǎ de către copii) este descrisǎ prin 

trei variabile factoriale:acceptarea - respingerea emoțională; controlul psihologic - autonomie 

psihologică; control latent - control evident.  

 Ȋn baza datelor obținute cu ajutorul acestui instrument de cercetare, am putut distinge 

particularitǎțile strategiilor educative ale mamelor așa cum sunt percepute de cǎtre adolescenți 

(vezi figura 4). 

Datele figurii de mai jos ne vorbesc despre faptul cǎ mamele,,tinere” sunt percepute de 

cǎtre adolescenți ca fiind mai puțin implicate ȋn viața lor. Aceasta se datorează, probabil, orientǎrii 

ultimelor spre avansarea ȋn carierǎ și asigurarea bunăstǎrii materiale. Mamele,,tinere” sunt mai 

consecvente ȋn realizarea funcției educative, (diferențele sunt statistic semnificative). Adolescenții 

cu mame,,tardive” evidențiazǎ incoerența lor în realizarea strategiilor educative, ceea ce este în 

concordanță cu rezultatele anterioare.  

Trebuie de menționat că particularitǎțile strategiilor educative parentale sunt percepute și 

evaluate corect de cǎtre copiii de vȃrstǎ adolescentǎ. 
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Figura 4. Percepția de cǎtre adolescenți a strategiei educative materne 

Evaluarea de cǎtre adolescenți a specificului interacțiunii copil-părinte 

 După cum ştim conflictele între părinţi şi copiii lor sunt mult mai frecvente în timpul 

adolescenţei comparativ cu orice altă perioadă a dezvoltării. Conflictul între generaţii este 

rezultatul unor concepţii şi păreri diferite. Unii autori consideră că el izvorăşte din experienţa 

părinţilor în opoziţie cu lipsa de experienţă a adolescenţilor. Acestea sunt mult mai intense în 

adolescenţa timpurie şi de mijloc comparativ cu etapa târzie. Adolescenţii de ambele sexe, după 

cum relatează literatura în domeniu, au mai multe conflicte cu mama decât cu tata, probabil din 

cauza faptului că mama este cea implicată în reglementarea detaliilor zilnice ale vieţii familiale. În 

general, conflictele sunt provocate de aspecte banale ale vieţii de zi cu zi, cum ar fi treburile 

casnice, rezultatele şcolare, curăţenia camerei, muzica zgomotoasă etc. [2]. 

S-a constatat că domeniile enumerate anterior sunt cele pentru care adolescentul solicită 

neamestecul părinţilor, considerându-le ca fiind personale. Părinţii se află intr-o dilemă între 

necesitatea menţinerii sistemului familial şi necesitatea de a permite adolescentului să fie stăpânul 

propriului comportament. Adolescentul este prins între două lumi: una a dependenţei şi cealaltă a 

responsabilităţii. Dorindu-şi puterea de decizie în problemele considerate a fi personale, dar fără a 

avea certitudinea că doreşte asumarea responsabilității specifice adultului. Părinţii lui, cei care de 

multe ori îi dau bani si îi ridică hainele aruncate prin cameră solicită ca gradul de independenţă să 

fie similar celui de responsabilitate [9].  

Cu ajutorul unui chestionar pentru adolescenți (versiunea oglindă a chestionarului pentru 

părinți) au fost obținute următoarele rezultate (vezi tabelul 3). 

Datele obţinute ne vorbesc despre faptul că adolescenţii cu mame,,tinere” le percep pe 

acestea ca fiind mai severe, mai exigente, consecvente în realizarea strategiei educaţionale. În 

acelaşi timp, interacţiunea adolescenţilor cu mamele lor,,tardive” se caracterizează printr-o mai 

mare apropiere emoţională. Poziţia mamelor,,tinere” vis-a-vis de problema educaţiei se reflectă 

corect în mentalitatea adolescenţilor (percepţia acesteia nu contravine poziţiei mamelor).  

Tabelul 3. Valorile medii ale caracteristicii interacțiunii copil-părinte ȋn grupurile de 

adolescenți supuși cercetǎrii 
 

Numǎrul 

scalei 

 

 

Denumirea scalei 

Valoarea medie pe grupe Semnificația 

statisticǎ a 

diferențelor (t-

Student) 
Adolescenți cu 

mame,,tinere” 

Adolescenți cu 

mame,,tardive” 

1. Inexigența/Exigența pǎrintelui 10,45 15,85 t=6,31; p=0,001 

2 Indulgența/Severitatea părintelui 12,3 14,75 t=6,12; p=0,001 

4 Distanța emoționalǎ/Apropierea emoționalǎ 14,4 11,25 t=4,87; p=0,05 

8 Inconsecvența /Consecvența părintelui 10,3 13,8 t=5,94; p=0,001 

10 Satisfacţia copilului de relaţia de relaţia cu 

părintele 

9,89 12,8 t=4,82; p=0,03 

Relaţiile mamelor,,tardive” cu copiii lor adolescenţi se construiesc pe poziţie de 

colaborare, de la egal la egal, apropiere, încredere. Aceste mame se străduie nu atât să-şi educe 
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copilul, cât să participe în viaţa persoanei dragi şi apropiate. Implicarea emoţională le face pe 

mame mai indulgente în relaţiile cu adolescenţii. Necătând la faptul că în această grupă de 

adolescenţi relaţiile cu părinţii prezintă o valoare destul de mare, la scala,,Satisfacţia copilului de 

relaţia cu părintele” obţin o valoare mai mică decât adolescenţii cu mame,,tinere” (valoarea la 

această scală în rândul adolescenţilor cu mame,,tardive” se încadrează în parametrii normei). 

Aceasta se confirmă prin faptul că 70% din adolescenţii cu mame,,tardive” apreciază vârsta 

părinţilor la nașterea primului copil ca fiind nepotrivită. 75% din aceştia planifică să-şi creeze o 

familie la vârsta de 25-30 de ani. 

Clarificând cauzele posibile ale insatisfacţiei adolescenţilor de relaţia cu părintele său, am 

analizat percepţia adolescenţilor vis-a-vis de conţinutul conflictelor părinţi-copii. Adolescenţii 

din ambele grupe relatează despre conflicte ca despre un fapt obişnuit din viaţa lor. Cu toate 

acestea diferenţe semnificative din punct de vedere statistic au fost înregistrate în legătură cu 

motivele apariţiei conflictelor. 65% din adolescenţii cu mame,,tardive” se plâng de conflicte din 

cauza hiperprotecţiei din partea mamei, iar în rândul adolescenţilor cu mame,,tinere” această 

cauză a acumulat doar 5%. În același timp 69% din adolescenţii din ultima grupă intră în conflict 

cu părinţii din cauza neînţelegerii şi neîncrederii. Aceste emoţii apar din cauza neimplicării 

mamelor, tendinţa de a îmbina educaţia copilului cu avansarea în carieră şi activismul social, ceea 

ce induce exigenţe ridicate care nu sunt întărite de pătrunderea în lumea interioară a 

adolescentului. Confruntându-se cu neînţelegerea din partea mamei, adolescenţii provoacă 

escaladarea conflictului. La afirmaţia,,Dacă nu-mi convine regula stabilită, eu nu o respect, chiar 

dacă aceasta va duce la conflict cu părinţii”53% din adolescenţii cu mame,,tinere” au răspuns 

afirmativ faţă de 25% persoane din grupul adolescenţilor cu mame,,tardive” (p=0,02). Ultimii, 

chiar dacă evidenţiază ca şi cauză a conflictelor hiperprotecţia mamei, se străduie să evite 

tensiunile. Ei aleg alte forme de comportament:,, Eu mă strădui să evit relaţiile tensionate şi să 

respect regulile stabilite de părinţi” (43% adolescenţi cu mame,,tardive” faţă de 29% adolescenţi 

cu mame,,tinere”, p=0,03);,,Mă strădui să negociez cu părinţii şi să ajungem la un compromis” 

(32% adolescenţi cu mame,,tardive” faţă de 18% adolescenţi cu mame,,tinere”, p=0,03).    

Din cele prezentate mai sus reiese că implicarea emoţională a mamelor,,tardive” în viaţa 

copiilor devine bază a atitudinii lor grijulii faţă de ele. Chiar dacă adolescenţii se împotrivesc 

hiperprotecţiei, preţuiesc această apropiere emoţională care le este oferită. În cele din urmă, 

majoritatea mamelor şi adolescenților reuşesc să negocieze o nouă formă de relaţie familială, o 

nouă formă de independenţă care să-i confere adolescentului mai multă autonomie, egalitate în 

deciziile familiale şi mai multe responsabilităţi. În acest caz este nevoie ca soluţia găsită să fie 

acceptată de ambele pârti, părinţi şi adolescenţi. Fiecare parte să cedeze câte puţin la convingerile 

ei. Părinţii să fie mai îngăduitori şi toleranţi, iar tinerii mai cooperanţi şi conştienţi de faptul că 

părinţii lor nu le vor decât binele. Se încearcă de fapt ameliorarea comunicării în familie şi 

evitarea conflictelor. Dacă pentru adolescent această negociere specifică adolescenţei timpurii, se 

soldează cu un eşec, atunci conflictul poate determina apariţia unor severe dificultăţi de 

relaţionare către finalul adolescenţei. 

Concluzii 
Concluziile pe care le putem formula în urma efectuării studiului dat se referă la 

următoarele. 

1. Maternitatea,,tardivă” și cea,,timpurie” decurge pe fundalul diferitor perioade de 

vârstă (maturităţii timpurii, medii și târzii), ceea ce se reflectă în orientările valorice ale mamelor. 

2. Strategia educativă și specificul interacțiunii mamelor,,tardive”, reflectând orientarea 

valorică a personalităţii acestora în apropierea emoțională cu copilul și activitatea creativă, se 

evidenţiază printr-o implicare emoțională mare, indulgenţă din partea părinților și inconsistenţă în 

activitatea educativă. 
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3. Strategia educativă și specificul interacțiunii mamelor,,tinere”, reflectând orientarea 

valorică a personalității asupra evoluţiei în carieră, bunăstării materiale şi vieții sociale active, este 

una mai distantă, exigentă și consecventă. 

4. Particularitățile strategiilor educative maternale sunt reflectate în mod adecvat de către 

adolescenţi. Pentru aceştia ca şi pentru mamele lor prioritare sunt fie valorile precum,,familia” 

și,,activitatea creativă”, fie,,bunăstarea materială” și tendinţa către valorile hedoniste. 

5. Conflictualitatea crescută în cadrul relației părinte-copil, atât de caracteristică pentru 

perioada adolescenţei este asociată cu sentimentele de tutelare excesivă (adolescenţii cu 

mame,,tardive”) sau neînţelegeri (adolescenții cu mame,,tinere”). Cu toate acestea, adolescenţii cu 

mame,,tardive” prezintă o atitudine respectuoasă faţă de părinții lor şi adoptă un stil 

comportamental bazat pe compromis, în timp ce adolescenții cu mame,,tinere” au tendința de a se 

percepe pe sine și mamele lor,,pe diferite părți ale baricadei» și a provoca escaladarea 

confruntării. 
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Calancea Angela 

CERCETAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA MODULUI DE FUNCȚIONARE A FAMILIEI CU 

AJUTORUL APLICĂRII UNUI INSTRUMENT-CHEIE ÎN TEORIA ȘI TERAPIA 

BOWENIANĂ, GENOGRAMA 

FAMILY FUNCTIONALITY IMPROVEMENT RESEARCH ON THE BASIS OF KEY 

BOWEIAN THEORY AND THERAPY METHODS, THE GENOGRAM IN 

PARTICULAR 

ИССЛЕДОВАНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМЬИ ПУТЕМ 

ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНОГО МЕТОДА ТЕОРИИ И ТЕРАПИИ БОУЕН, 

ГЕНОГРАММА 

Rezumat 

Genograma este cea mai utilă și rapidă modalitate psihologica de evaluare familială, care 

asigură o clarificare a proceselor emoționale ale familiei și servește la identificarea pattern-urilor 

comportamentale care se transmit din generație în generație. A stabili și evalua gradul de funcționare al 

unei familii este o sarcină destul de dificilă. Prin evaluarea familiei înțelegem acel proces de analiză și 

înțelegere a funcționării familiei, incluzând rezultatele obiective ale tehnicilor de studiu al familiei, cât 

și impresiile subiective ale evaluatorului. Când realizăm o evaluare, vom lua în seamă următoarele 

elemente: cum este structurată familia; cum sunt îndeplinite funcțiile familiei şi rolurile familiale; care 

este structura de autoritate şi putere, cine şi cum conduce familia; care sunt regulile „oficiale” şi care 

sunt cele „nespuse”, dar așteptate; care este climatul afectiv al familiei; cum, când, cine cu cine 

comunică, interacționează şi care este conținutul comunicării; mecanismele de coping ale familiei. În 

genogramă apar trei tipuri de informații despre familie, și anume, informații de tip demografic, 

informații de tip funcțional, informații privind evenimentele critice. Ea conține semne grafice care 

indică sexul membrilor, tipurile de relații dintre ei, evenimentele nodale sau critice ale familiei, modul 

de reacție emoțional al membrilor familiei în condiții de stres. Genograma familiei servește drept 

instrument care ajută familia şi pe terapeut să înțeleagă sistemul emoțional al familiei respective, 

funcționează ca ghid în terapie şi poate fi împărtășit familiei, discutat cu aceasta, ca o componentă a 

procesului terapeutic. Astfel, sunt facilitate insight-uri referitoare la procesele emoționale şi la nivelul 

de diferențiere. Membrii familiei își pot îmbunătăți modul de funcționare, stimulându-și pattern-urile 

pozitive de comportament și ieșind sau transformând pattern-urile rigide sau negative, conștiente sau 

inconștiente. 

Cuvinte-cheie: genograma, funcționarea familiei, terapia de familie, structura familiei, 

subsistemele familiei, granițele familiei, funcțiile familiei, rolurile familiei, climatul afectiv al familiei, 

conflict,  nivelul de diferențiere a sinelui membrilor familiei. 

Abstract  

Genograms are the fastest and most versatile method of psychological family analysis, 

capable of shedding light on the emotional processes within a family while identifying generations old 

behavior patterns. Establishing and determining the levels of family functionality is a rather difficult 

task. Thus through this family evaluation we understand the process of analyzing and understanding of 

a family function, including both the objective results of such studies, as well as the subjective 

impressions of the evaluator. During such evaluations we will consider the following elements: how is 

the family structured; how are family functions carried out; what is the hierarchic structure and who 

leads the family; what are the “official” rules and the expected, yet nonverbal conventions; how, 

when, who and with whom communicate and interact within a family, and what is the content of said 

communication; family coping mechanisms. Usually in genograms we encounter three types of 

information related to: demographics, functionality, and critical events. It also contains visual 

indicators of the members’ sex, the relation between them, key family events, family member 

emotional reaction classification under stressful circumstances. The family genogram is an instrument 

that helps both the family and therapist understand the emotional system of said family, be used as a 



278 

 

therapy guide, being discussed by the entire family during therapies. Thus, it facilitates the reveal of 

insights related to the emotional reactions within a family, and their adequate differentiation. Family 

members can enhance their functionality within the structure, stimulating positive behavior patterns 

while also transforming rigid, negative, conscious or unconscious negative patterns.   

Keywords: Genogram, family functionality, family therapeutics, family structure, family 

subsystems, family boundaries, family functions, family hierarchy, effective family climate, conflict, 

level of self-differentiation between family members. 

Резюме 

Генограмма, очень полезный и быстрый способом психологической оценки семьи, 

которая предусматривает разъяснение семейных и эмоциональных процессов, используемых 

для идентификации моделей поведения, которые передаются из поколения в поколение. 

Установка и оценка функционирования семьи являются достаточно трудной задачей. Под 

оценкой семьи мы подразумеваем процесс анализа и понимания функционирования семьи, 

включая объективные результаты методов исследования семьи и субъективные впечатления 

психолога, психотерапевта. Когда мы оцениваем семью мы обращаем внимание на следующие 

элементы: структура семьи; функций и роли в семье; структура власти и силы, кто ведущий в 

семье и как управляет семьей; каковы «официальные» правила семьи и каковы «негласные» но 

приветствующие правила семьи; эмоциональная атмосфера в семье; кто, когда и как 

общается, взаимодействует, каково содержание сообщения; механизмы выживания в семье. 

Благодаря генограмме мы узнаем три вида информации о семье: демографические данные, 

функциональную информацию и информацию о кризисных событиях. Она содержит 

графические знаки, которые указывают на половую принадлежность членов семьи, виды 

отношений между ними, критические семейные события, эмоциональные реакции членов семьи 

в условиях стресса. Генограмма служит инструментом который помогает семье и 

психотерапевту понять эмоциональную систему данной семьи, её можно использовать в 

качестве руководства для семейной терапии. Таким образом, она способствует идеям об 

эмоциональных процессах и уровне дифференциации. Члены семьи могут улучшить 

функционирование семьи, стимулируя позитивные модели поведения, преобразуя ригидные и 

негативные модели, сознательные или бессознательные. 

Ключевые слова: Генограмма, семейная терапия, семейная структура, семейные 

подсистемы, границы семьи, семейные функции, семейные роли, конфликты, уровень 

дифференциации собственной семьи. 

Анализируя ход семейной истории, стадии развития семьи, паттерны 

взаимоотношений, переходящие в новые поколения, и события, предшествующие кризису, 

удобно использовать методику “Генограмма”. В терапевтическую практику она была 

введена Мюррэем Боуэном [1]. Генограмма очень полезный и быстрый способом 

психологической оценки семьи, которая предусматривает разъяснение семейных и 

эмоциональных процессов, используемых для идентификации моделей поведения, которые 

передаются из поколения в поколение. 

Оценка функциональности семьи очень сложная задача. Под оценкой семьи 

подразумеваем процесс анализа функционирования семьи. Понятия оценка и диагноз семьи 

не являются синонимами. Диагноз может рассматриваться как процесс маркировки семьи, 

например, «дезорганизованная семья», «ригидная семья», или в результате существования 

четко определенных симптомов, «шизофреническая семья» или «семья психопата» [2]. 

Конструирование генограммы должно быть частью более широкой задачи присоединения 

и помощи семье. Проводя интервью, терапевт двигается от представленной проблемы к 

более широкому семейному и социальному контексту; от настоящей семейной ситуации — 
к исторической хронологии семейных событий; от легких вопросов — к трудным, 

провоцирующим тревогу; от очевидных фактов — к суждениям о взаимоотношениях и 

далее, к циркулярным гипотезам о семейном функционировании. 
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При выполнении оценки учитываем следующие элементы: 

 Какова структура семьи, состав семьи и подсистемы, границы между ними; 

 Как удовлетворяются семейные функции и семейные роли: кто приносит деньги 

в дом, кто решает, как их тратить, кто определяет выбор профессии детей и как происходит 

выбор, любовные отношения между членами семьи и ее проявления, сексуальные 

отношения родителей поддерживаются в паре или за пределами пары, кто несет 

ответственность за воспитание детей; 

 Какова структура полномочий и власти, кто и как руководит семьей: например, 

решения принимаются отцом, матерью или детьми? Влияния родителей, отношения между 

родителями и прародителями; 

 «Гласные» и «негласные», но приветствуемые правила в семье. «Гласные» 

правила могут касаться таких аспектов как: кто занимается домашними делами, кто 

отправляет детей в школу, кто делает уроки с ними, кто ухаживает за больным родителем, 

как развивать отношения с соседями, родственниками, друзьями, детьми, как проводить 

отпуск и т.д.; «Негласные» правила могут относиться к тому, как выражаются чувства в 

семье (уважение, любовь, разочарование, гнев и т.д.) или кто инициирует интимные 

отношение, кто является «любимчиком», «козлом отпущения», «преследователем», 

«жертвой», «агрессором», «спасателем» в семьи, и т.д.. 

 Эмоциональная атмосфера семье: теплая или холодная, отстраненная или 

конфликтная; 

 Каков уровень дифференциации Эго у членов семьи, особенно у взрослых 

(потому что они являются моделями для детей); как правило, уровень дифференциации 

партнеров (родителей) похож, а содержание воспитательных сообщений стимулирует 

развитие у детей одного и того же вида дифференциации; 

 Кто, как, и когда общается, содержание сообщений и как они взаимодействуют; 

например, отец семьи говорит об управлении капитала, в то время как мать разговаривает с 

детьми о том, что связано с их воспитанием и обучением; или отец может вмешиваться в 

обучении детей только с помощью карательных средств, в то время как мать играет роль 

обеспечения привязанности (или наоборот).  

 Как семья справляется со стрессом и другими симптомами, возникающими в 

семье, то есть механизмы выживания (coping). Например, в случае стрессовых или 

травматических событиях, члены семьи могут выбрать не говорить о них, чтобы пройти 

через печаль, гнев и боль отдельно друг от друга или, наоборот, выкроить время, чтобы 

поговорить, поплакать вместе или сделать различные совместные ритуалы; могут быть 

активными, когда появляется симптом или пассивными, ожидая, что тот уйдет с течением 

времени или с ростом ребенка, если симптом появляется у ребенка (как в случае с энурезом 

); могут принимать алкоголь или наркотики, иметь внебрачные связи, могут передать 

ответственность другим людям (родственникам, врачам, учителям, нянькам и т.д.). 

Обсуждение этих тем может быть болезненным для членов семьи, и поэтому вопросы 

следует задавать особенно тактично и осторожно. И если семья выражает сильное 

сопротивление, то терапевт должен отступить и вернуться к ним позднее [4]. 

Все приведенные выше элементы могут наблюдаться с помощью инструментария 

для изучения и оценки семьи, такие как: генограмма; карта хронологических семейных 

событий; интервью с членами семьи по различным аспектам семейной жизни; 

анкетирование; проективные методики; скульптура семья; ролевые игры, психодрама и т.д. 

Генограмма считается одним из самых полезных и быстрых способов 

психологической оценки семьи [5]. Благодаря ей мы можем анализировать семью на 

континууме от функциональной до дисфункциональной и в случае необходимости, 

рекомендуем семейное консультирование или семейную терапию. Она представляет собой 

графическое представление семьи, метод создания генеалогического древа. Генограмма 
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является ключевым инструментом в теории и терапии Боуен (Bowen), она обеспечивает 

визуализацию эмоциональных процессов в семьи, используется для быстрого и 

эффективного выявления моделей поведения, которые передаются из поколения в 

поколение. В ней содержится информация о членах семьи и их взаимоотношениях по 

крайней мере в трех поколениях. Таким образом, имеем общее представление о сложных 

формах семейного взаимодействия. 

В генограмме содержатся три типа информаций о семье [6]: 

1. Демографическую информацию о семье - имена, пол, возраст, сколько лет в 

браке, даты рождения, даты смерти, места проживания, род занятий и образование членов 

семьи и т.д.  

2. Функциональную информацию - медицинские, эмоциональные и поведенческие 

характеристики каждого члена семьи. Например, болезни, злоупотребление алкоголем, 

эмоциональные реакции, как человек проявляет себя в важных ситуациях и т.д. Очевидно, 

что эта информация будет весьма субъективной, в отличии от демографической. 

3. Информацию о критических событиях - события которые приводят к серьезным 

изменениям в структуре личности и семье, неудачи, успехи и т.д. 

Генограмма содержит: 

  Графические символы, указывающие на гендерные элементы членов семьи 

(квадраты для мужчин и кружки для женщин), типы отношений между ними 

(горизонтальные линии для тех которые состоят в брачных отношениях, пунктир для 

сожителей, вертикальные линии для детей и т.д.). 

 Характеристики семейной системы, такие как треугольники и эмоциональный 

развод, процессы, которые происходят в ядерной семье. Например, кто с кем общается 

чаще, общаются непосредственно или по телефону, кто с кем сорится, место жительства 

(то есть, близость членов семьи, кто с кем живет, кто кого посещает) и т.д. Исследуются и 

семейные отношения с внешним миром: друзья, церковь, врачи, учителя, все те, кто 

влияют на функционирование семьи. 

 Критические или важные семейные события - события, которые изменили 

функциональность семьи, такие как рождение, аборты, разводы, разделения, смена жилья, 

болезни, несчастные случаи, смерть. 

 Основные характеристики членов семьи, особенно эмоциональные реакции в 

условиях стресса [7]. Эта информация относится к культурному фону и этническому 

происхождению, социально-экономическому статусу, религии, профессии, хобби и 

личностным характеристикам, имеющим отношение к членам семьи, правилам и способам 

борьбы с конфликтами и напряженными моментами, которые увеличивают уровень 

тревоги, зависимости (алкоголь или наркотики). Важно узнать информацию о функциях и 

ролях, которые играют все члены семьи. Особое внимание заслуживают прозвища, 

«ярлыки», используемые для каждого человека. 

Разработка генограммы 

Процесс разработки генограммы следующий: для того чтобы понять проблему 

отдельного человека или семьи в целом, как он/она функционируют, нам нужно чтобы они 

предоставили нам информацию. Говорим спокойным, успокаивающим тоном, провоцируя 

любопытство, желание узнать что-то новое. 

Шаги: встречаемся с человеком, парой или семьи и просим согласия для 

исследования; на большом листе бумаги наносим символами каждого члена семьи и их 
взаимоотношения; спрашиваем информацию о каждом члене семьи. Эта информация 

фиксируется рядом с символом, соответствующего члена семьи. Предпочтительно 

начинать с объективной информации, а потом переходить к субъективной, оставляя в 
конце самую деликатную и интимную информацию. Таким образом, человек или семья 

имеют время адаптироваться к процессу [8]. 
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Вопросы относятся к ядерной семье, к расширенной семьи, к текущей и прошлой 

ситуации семьи. Они выглядят примерно так: 

Для объективной информации: «Давайте начнем с вашей семьей. Есть ли у вас 

братья или сестры?» «Где родилась ваша мама?» «Куда ваш брат переехал после развода?» 

«Каков порядок рождения братьев?» 

Ключевые моменты: 
«Когда умер дедушка?» Что является причиной смерти?» «Как ваши родители 

познакомились? Как они поженились?» «Отец был раньше женат? Он имел детей от 

другого брака?» «Когда вы ушли из родного дома? Как вы справлялись после отделения от 

своих родителей?» 

Для характеристики семейной системы (отношения, роли): 
 «Как сохраняете контакт с тетей, которая покинула страну? Как часто вы 

говорите или пишете ей?» «Как решались конфликты в вашей семье?» «Как выражалась 

любовь (гнев, разочарование, нежность) между родителями, когда вы были маленькими?» 

«Что происходит с вами, когда папа приходит домой пьяным?» «Как ваша мать 

отреагировала, когда бабушка по отцовской линии была больна?» «Кто самый сильный в 

вашей семье? Слабый? Воинственный? Нежный? Отстраненный?». «Есть ли какие-либо 

члены семьи, которые прервали взаимоотношения друг с другом?». «Есть ли кто-нибудь, 

кто находится в серьезном конфликте?» «Какие члены семьи очень близки друг другу?» 

«Кому в семье этот человек доверяет больше всего?» «Все супружеские пары имеют 

некоторые трудности и иногда конфликтуют. Какие типы несогласия есть в вашей паре? У 

ваших родителей? В браках ваших братьев и сестер? Как каждый из супругов ладит с 

каждым ребенком?» 

Терапевт может задавать специальные циркулярные вопросы. Например, он может 

спросить у мужа: «Как вы думаете, насколько близки были ваша мать и ваш старший 

брат?» — и затем поинтересоваться, что думает об этом его жена [3]. Иногда полезно 

спрашивать, как присутствующие на встрече люди были бы охарактеризованы другими 

членами семьи: «Как ваш отец описал бы вас, когда вам было тринадцать лет, что 

соответствует возрасту вашего сына сейчас?». Такие циркулярные вопросы задают для 

того, чтобы обнаружить различия во взаимоотношениях с разными членами семьи. 

Обнаруживая отличающееся восприятие у разных членов семьи, терапевт попутно вводит 

новую информацию в систему, обогащая семью новыми взглядами на саму себя.  

Для характеристики членов семьи: 

«Как бы вы могли кратко описать своего отца?» «Каковы наиболее важные 

особенности вашей бабушки, такой какой вы ее знали?» «Как ваш отец реагирует, когда вы 

получаете плохие отметки в школе?» «Были в вашей семье проблемы с законом? Был ли 

кто-нибудь арестован? Какова была причина?»  

Интерпретация генограммы. Выявление эмоциональных, реляционных и 

поведенческих закономерностей в семейной системе. 

После того, как генограмма заполнена теми данными которые удалось собрать, мы 

пытаемся определить эмоциональные, реляционные, поведенческие закономерности 

семейной системы. Для этого организуем интерпретацию следующим образом: 

- Стараемся выявить повторяющие моменты поведения, которые могут быть 

извлечены из подобных описаний определенных людей. Например, проявляются ли те же 

характеристики у мужа и отца, или мамы и дочери, дяди или партнёра. Примеры 

характеристик могут быть: амбициозный(ная), работящий(шая), отвлеченный(ная), 

нежный(ная), бережливый(вая) и т.д. Проявляются ли они чаще по мужской или по 

женской линии. Это можно очень четко заметить на примере традиционных семьях, где 

семейные роли строгие и передаются непосредственно от одного поколения к другому. 

- Выявляем повторяющиеся режимы функционирования. 
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Часто, текущие проблемы семьи или ее членов могут быть найдены в предыдущих 

поколениях. Это происходит с различными симптомами, такими как алкоголизм, инцест, 

насилие, профессиональные неудачи, физические симптомы. Часто наблюдаем в семье 

трансгенерационные модели успеха и неудачи. Кроме того, часто находим успешные 

модели у одного поколения которые чередуются с неудачей в следующем поколении. Это 

часто встречается в известных семьях, потому что дети могут развивать чувство 

неполноценности и вины из-за давления со стороны родителей или стандартов, которые 

они требуют в их образовании. 

- Выявляем подобные модели поведения в разных поколениях, такие как 

треугольники (наиболее распространенные являются родители-дети, семейная пара-

свекровь, семейная пара-друг), коалиции, разводы, типы конфликтов. Например, мы можем 

заметить, что бабушка сделала коалицию с дочерями против деда, и в настоящее время 

одна из девушек делает то же самое в своей семье, вступая в коалицию со своим ребенком 

против мужа, то что может быть признаком для слишком сильной идентификации 

женщины со своей матерью. Мы можем определить тип семейных отношений: слившейся, 

отвлеченный, враждебный, конфронтационный и т.д. 

- Выявляем совпадение данных, например, когда смерть одного члена семьи 

совпадает с возникновением симптомов у другого члена семьи или решением развестись. 

Здесь имеют место те же эмоции: чувство отказа которое повторяется. Это может быть 

незаконченным процессом скорби, который продолжается в следующих поколениях. Или, 

если возраст, в котором начался симптом у одного члена семьи совпадает с возрастом, в 

котором симптом проявляется у другого члена семьи. Здесь идет речь об очень маленьком 

уровне дифференциации, т.е. об эмоционально значимой идентификации или шаблона. 

- Исследуем, как изменения воздействовали на семьи и, если конкретные, для 
определенного этап семейной жизни события, имели место на данном этапе или 

опережали, происходили с задержкой. Например, если в семье дети уходят из дома очень 

рано, возможно, что они на самом деле хотят оставить семейную среду, потому что 

чувствуют её как враждебную или сдерживающую. С другой стороны, если они 

отрываются слишком жестко или поздно от родового гнезда, они могут бояться 

столкнуться в одиночку с трудностями жизни, будучи слишком зависимым от помощи 

родителей или задержатся по семейной верности, которая может служить фасадом 

беспокойства родителей остаться наедине в шатком брачном союзе. 

- Изучаем стрессовые или травматические события в жизни, потому что они 

производят очень много сильных эмоций, с которыми могут не справится все члены семьи. 

Таким образом, эти эмоции могут передаться будущим поколениям, усиливаясь и 

генерируя симптомы или поведения, которые в противном случае не можно было бы 

оправдать только как поверхностно. Например, профессиональную неудачу определенного 

члена семьи можно объяснить внутренним конфликтом между желанием продолжить 

работу знаменитого дедушки (бессознательное желание стать важным, или для того чтобы 

привлечь внимание семьи) и текущее желание следовать по своему профессиональному 

пути, но которая остается нереализованной из-за страха быть отвергнутым или критики со 

стороны семьи. 

- Рассматриваем также реакции на юбилеи, так называемый «юбилейный 

синдром»: определенный член семьи может реагировать симптоматически к юбилейной 

дате, которая является травматическим, стрессовым событием. Например, человек 

может испытывать депрессию, мигрень или неудачи в действиях, когда приближается 

юбилейная дата развода или смерти. 

- Отсутствие или недостаток информации. Это как правило, отсутствие 

контактов с отдельными членами семьи, т.е. отсутствие положительных эмоций, которые 

бы способствовали хорошим взаимоотношениям и отсутствие отрицательных эмоций, 
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такие как сознательное или бессознательное неприятие определенных членов семьи или 

определенных семейных черт. 

- Обращаем внимание на контраст между моделями баланса и дисбаланса. 
Например, если в семье все члены успешны, и только один неудачник, то этот дисбаланс 

говорит о функции, какую играет эта неудача в семейной системе. Это может быть с целью 

привлечения внимания и заботы. 

Вопросы по генограмме позволяют проникнуть в сердце семейного опыта 

(рождения, смерть, болезни и интенсивность взаимоотношений) относительно безопасным 

и безболезненным для семьи способом и разблокировать важные темы. Кроме неоценимой 

помощи в построении терапевтических гипотез, интервью по генограмме позволяет 

терапевту устанавливать раппорт с членами семьи. Терапевт просто интересуется жизнью 

семьи, никого и ни в чем не обвиняя. Наоборот, такая информация может помочь терапевту 

переопределить события в семье, представив их как естественный ход событий. Опрос по 

генограмме сфокусирован не только на проблемах и трудностях семьи, он высвечивает 

также успехи ее членов и способы, с помощью которых они уже справились с другими 

проблемами. Как видно, генограмма служит инструментом помощи семье и терапевту, для 

понимания эмоциональной системы определенной семьи, как для сильных, так и для 

слабых ее сторон. Она работает и как руководство в семейной терапии и может быть 

обсуждена и раскрыта как часть терапевтического процесса. Члены семьи могут улучшить 

взаимопонимание, стимулируя позитивные модели поведения и исключая или преобразуя, 

сознательно или бессознательно, негативные модели. 
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Pancenco Anastasia 

ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В СЕМЬЕ 

REWARD AND PUNISHMENT IN THE FAMILY 

Резюме 

Данная статья раскрывает отношение к поощрению и наказанию педагогов и 

психологов. Положительные и отрицательные стороны поощрения и наказания в воспитании 

детей и становлении личности. 

Ключевые слова: наказание, поощрение, воспитание, личность. 

Abstract 

This article talks about attitude to reward and punishment of teachers and psychologists. 

Positive and negative aspects of reward and punishment in child rearing and development of 

personality. 

Key-words: punishment, rewards, training, personality 

Педагоги современности придерживаются различных взглядов на проблему 

поощрения и наказания младших школьников. Ш. А. Амонашвили считает, что наказывать 
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не нужно совсем, нужно только поощрять [4]. А. С. Макаренко считал, что нужно чаще 

поощрять, а наказывать только по необходимости. А есть и такие, кто уверен, что только 

наказание приводит к результатам, которые мы хотим получить в итоге [5]. А в свое время 

К. Д. Ушинский утверждал, что истинное воспитание – это воспитание которое не 

нуждается вообще в каких-либо поощрениях и наказаниях. 

 Изучая проблему поощрения и наказания, Л. Ю. Гордин указывал на то, что в 

этимологии понятий “наказание” и “ поощрение” есть общее значение – стимулирование. 

Стимулировать–значит дать стимул к чему-либо, заинтересовать чем-то. Стимул же–

заинтересованность в совершении чего-либо, толчок, побудительная причина. Прямая и 

непосредственная задача стимулов ускорять или, наоборот, тормозить определенные 

действия. Это помогает видеть единство методов наказания и поощрения в процессе 

воспитания [6].  

В. Н. Худяков говорит о наказании как о методе педагогического воздействия, 

который должен предотвращать нежелательные поступки, вызывая чувство вины перед 

собой и другими, тормозить их. По его мнению, смысл наказания в пережитые раскаяния 

ребенком, в анализе своего поведения, в соответствующих выводах. Таким образом, 

наказание– приучает отвечать за свои поступки, приучает к рефлексии, к самоанализу. 

Поощрение (если оно применено правильно) более эффективно влияет на результат, чем 

наказание. Вызывает положительные эмоции, и тем самым способствует формированию 

позитивных качеств личности, таких как, чувство собственного достоинства, 

ответственности, дисциплинированности, чуткости, доброжелательности, т.д. 

 Рассмотрим вначале первую, форму наказания, которая основана на боязни 

потерять такое чувство как любовь. Такое наказание рассчитано на то, что любовь между 

родителями (воспитателями) и детьми существует. Ребенок должен почувствовать и знать, 

что ему есть что терять. Таким образом, применять наказание, основанное на боязни 

потерять любовь, может только тот воспитатель, к кому ребенок ее чувствует, любовь 

которого он не хочет потерять, а ее утрата может причинить ребенку расстройство, 

серьезную боль. Если же взаимная любовь отсутствует, такие наказания будут 

неэффективными. 

 Что же касается наказания физического, то здесь дело обстоит гораздо проще. 

Боли боятся все люди (да и животные тоже), хотя одни признаются в этом, другие— нет. 

Физическими наказаниями, а особенно сильными, можно оказывать влияние на кого 

угодно. Но, можно ли это называть воспитанием. Скорее это дрессировка. Сильными 

физическими наказаниями можно приучить к какому нам угодно поведению любое 

животное, люди занимаются этим с древних времен, более того детей нередко 

«дрессируют», таким же образом. Сильное физическое наказание всегда или почти всегда 

приводит к достижению непосредственной цели. По крайней мере, при помощи сильного 

физического наказания, мы безусловно на некоторое время добьемся того, чтобы ребенок 

чего-то не делал. Такую форму воспитания и вообще все виды наказания и поощрения в 

психологии называют подкреплением: желаемую форму поведения подкрепляют тем или 

иным. В первом случае говорят об отрицательном подкреплении, во втором —

положительном. 

 Обратимся к вопросу о поощрениях. Обычно поощряются две формы поведения. 

Одна из этих форм — правильные действия в той или иной области. (Ребенок может что-то 

хорошо сделать, и за это его похвалят. В школьной жизни одобрение родителей обычно 

связано с хорошим ответом на уроке или похвальными отзывами учителя.) Вторая форма 

поведения — это нравственное поведение, т.е. форма поведения, которую в критических 

ситуациях родители ожидают от ребенка. Поощрение и в самом деле служит целям 

воспитания, по-настоящему эффективным это средство может быть лишь при условии 

сознательного и правильного его применения, в том случае, если в ребенке мы будем 
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поддерживать стимулирующее влияние ощущения его личного успеха и подкреплять его 

своей радостью, чувством удовлетворения. Специфика взаимоотношений между ребенком 

и родителями, его зависимое положение исключает возможность того, чтобы ощущение 

успеха воспринималось ребенком очень остро, если родители не разделят с ним радости 

успеха и не будут сочувственно относиться к его действиям. 

 Скиннер предпочитает использование положительного подкрепления 

отрицательному. Он считает, что дети с большим желанием будут вести себя правильно, 

если хорошее поведение родители будут замечать и одобрять. Положительное 

подкрепление, в отличие от наказания, не имеет мгновенного эффекта, но не вызывает 

отрицательных эмоциональных состояний и оказывает более длительное влияние. 

 Наказать достаточно эффективно можно и без применения насилия. И это нужно 

сделать, если ребёнок этого заслуживает. Но, главное, подойти к наказанию, прибегнув к 

родительской мудрости. И воздействовать на ребёнка и его сознательность не насилием и 

запретами, а другими методами.  

Также не следует за любое мало-мальски полезное действие поощрять ребёнка. Из 

этого, также, ничего хорошего не выйдет. Поощрение тоже входит в привычку, и ребёнок 

уже не согласится просто так, что-либо сделать. 

 И все же значительно эффективнее, с точки зрения Скиннера, найти средства 

использования положительного подкрепления хорошего поведения, чем ждать, когда 

плохое поведение разовьется, а затем полагаться на наказание. По его мнению, социальные 

институты должны быть организованы таким образом, чтобы человек систематически 

получал положительное подкрепление за желаемое поведение. Это исключит 

необходимость использования наказания, так как обстоятельства будут побуждать людей 

вести себя достойным образом с пользой для общества и для себя. 

 Поощряя и наказывая детей, родители не обучают их определенным социальным 

нормам, но обучают своих детей отказаться от попыток понять состояние другого человека 

в определенный момент. Родители младших школьников перестают видеть и слышать то, 

что чувствует их ребенок при наказании. Дети обучаются как осознанно, так и имплицитно, 

причем обучение наиболее эффективно в тех случаях, когда его проводит родитель, в 

условиях повышенной эмоциональности. Большая часть подростков отказывается или 

дистанцируется от поощрения т.к. воспринимает его как компенсацию за наказание. В 

период формирования личности, вытеснение переживаний имеет особенно высокую 

значимость. 
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Bunescu-Chilimciuc Rodica 

PERSPECTIVE TEORETICE DESPRE IDENTITATEA SOCIALĂ 

THEORETIC PERSPECTIVES ON SOCIAL IDENTITY 

Rezumat 

Multă vreme problematica identității sociale a constituit prerogativa psihologilor sociali și a 

psihosociologilor, care au recurs la abordarea ei prin diverse mijloace științifice, elaborînd teorii bazate 

pe experimente, statistici și observații sistematizate. Astfel problema identității sociale rămîne a fi un 

subiect fascinant, inepuizabil și chiar provocator, deoarece fiecare individ care vorbește despre 

identitate o reconfigurează și o reafirmă. Identitatea socială permite legătura dintre individ şi grup, ea 

derivă din conştiinţa apartenenţei la unul sau la mai multe grupuri sau categorii sociale. Identificarea 

individului cu grupul din care face parte se realizează prin interiorizarea normelor şi valorilor in-group-

ului, datorită omogenității percepţiilor şi uniformității comportamentelor. Putem conchide că 

identitatea socială se realizează printr-o succesiune de identificări prin intermediul cărora un subiect 

asimilează, interiorizează un aspect, un atribut al altuia și se transformă total sau parțial după modelul 

acestuia. 

Cuvinte-cheie: autoidentificare, eu social, heteroidentificare, identificare, identitate, 

identitate multiplă, identitate personală, identitate socială, in-group, sine. 

Abstract 

For a long time the problem of social identity has been the prerogative of social psychologists 

and psychosociologists, who have resorted to approaching them through various scientific means, 

elaborating theories based on experiments, statistics and systematized observations. Thus the issue of 

social identity remains a fascinating, inexhaustible and even challenging subject, because every 

individual who speaks of identity reconfigures and reaffirms it. Social identity allows the connection 

between the individual and the group, it derives from the consciousness of belonging to one or more 

groups or social categories. Identifying the individual with the group to which it belongs is 

accomplished by internalizing the rules and values of the in-group, due to the homogeneity of the 

perceptions and the uniformity of the behaviors. We can conclude that social identity is accomplished 

by a sequence of identifications through which a subject assimilates, enters one aspect, one attribute of 

another, and transforms it entirely or partially according to its pattern. 

Key-words: Authentication, social identity, heteroidentification, identity, identity, multiple 

identity, personal identity, social identity, in-group, self. 

Actuala viață socială are un rol deosebit în conturarea identității în general și a identității 

sociale în particular. După cum afirmă Holstein și Gubrium „viața socială din prezent a 

multiplicat contextele individualiste: suntem o societate autoarticulată, aglomerată cu imagini și 

discursuri despre cine suntem și cine ar trebui să fim. Din ce în ce mai mult, sinele sau, mai larg 

spus, subiectivitatea este deprivatizată …” [după 4, p. 371]., fiind marcați de „pierderea 

identităților colective sau sociale și accentuarea identităților individuale sau personale” [7, p. 28]. 

 Expresiile de tipul „nevoia de identitate”, „problema de identitate”, „pierderea 

identității”, „strategii de identificare” sunt generate de redobândirea libertăților individuale și 

grupale, de diversificarea stilurilor de viață precum și de posibilitățile de a teoretiza și exprima 

diferite identități [6, p. 316]. 

 Parcursul identitar, prin caracterul său dinamic, reprezintă rezultatul multitudinii de 

interacțiuni ale subiectului cu mediul social, „performanța realizată de individ cu scopul implicării 

în acțiunea socială comună și în comunicare” [7]. Este o consecință a conflictului dintre individ şi 

societate, dintre afirmarea şi necesitatea individuală şi afirmarea şi necesitatea socială, între 

căutarea identităţii personale şi căutarea identităţii sociale. 

 Termenul identitate socială s-a modificat și s-a restructurat în timp, pornind de la un 

șir de constructe specifice sociologiei clasice precum: „conştiinţa colectivă”, „conştiinţa de 

clasă” sau „comunitatea”. Astfel împrejurările și contextul în care trăim ne fac să devenim ceea 
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ce suntem, ne precizează și ne reliefează identitatea. Iar totalitatea trăsăturilor distinctive care se 

manifestă prin comparaţie cu altul definește identitatea socială, în urma identificării de sine şi 

identificării celuilalt. 

 La nivel individual, identitatea socială este „produsul și locul de sinteză ale 

raporturilor dialectice între eu/ego (le moi), eu pronominal (le je) și self (le soi), implicate în 

toate relațiile cu celălalt” [5, p. 380]. 

 Identitatea socială este o parte a reprezentării că individul este el însuși, identitate 

personală, a celui care este legată de rolul şi statutul social de grupurile sau categoriile cărora 

aparţine [1, p. 444]. Astfel identitatea socială implică caracteristicile de grup care îl definesc pe 

individ. 

 În încercarea de a realiza o distincție între identitatea personală și identitatea socială, 

Dicționarul de psihologie, analizează cei doi termeni în dimensiuni diferite: identitatea personală 

„rezultă din experiența proprie a unui subiect de a simți că există și de a recunoaște, prin 

raportarea la altul, atât ca ființă singulară, dar și identică, în realitatea sa fizică, psihică și socială”. 

Identitatea socială „rezultă dintr-un proces de atribuire, de intervenție și de ocupare a unei poziții 

în mediul înconjurător; ea se exprimă de-a lungul participării la grupuri sau la instituții” [5, p. 

380]. 

 
Figura 1. Poziționarea identității sociale în cadrul ecosistemei identității tradiționale 
 Hogg menționează că teoria identității sociale a realizat o distincție clară între „sinele 

definit în termenii calității de membru al grupului – identitatea socială și sinele definit în termenii 

relației personale și a atributelor personale – identitate personală” [după 7, p. 34].  

 Identitatea personală vizează un set de caracteristici care face omul asemănător cu sine 

însuși și diferit de alții, iar identitatea socială poate fi interpretată în termeni de membru al unui 

grup, apartenența la un grup mai mare sau mai mic de persoane. Identitatea socială predomină în 

situațiile, când la om se observă, se urmărește un nivel înalt al definirii schemei „noi-celălalt” și 

un nivel scăzut al schemei „eu-noi”. Iar identitatea personală predomină în cazul prezenței unui 

nivel ridicat de certitudine al sistemului „eu–celălalt” și nivelul scăzut al sistemului de siguranță 

„noi-ceilalți” [9]. 

 Conform teoriei identității sociale, identitatea socială se referă la „asemănările dintre 

membrii unui grup și la diferențele dintre membrii diferitor grupuri, fiind asociată cu 

comportamente de grup (egocentrism, discriminare inter-grupuri, conformism, comportament 

normativ, stereotipuri, coeziune). Identitatea personală se referă la sine ca distinct de alți oameni, 

fără a fi asociat cu comportamente de grup” [7, p. 34]. 

 Universul simbolic al identității culturale face referință la limbă și la patrimoniul 

cultural, la totalitatea valorilor materiale și spirituale create și acumulate de indivizi în decursul 

istoriei, prin care se definesc pe sine și pe ceilalți. T. Cărăuș, încercând să răspundă la întrebarea: 

identitatea determină cultura sau invers?, susține că există un cerc sau „gheme identitare”, cu mai 

identitatea 
socială

identitatea  
culturală
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personală
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multe capete de sfori tăiate și pierdute, iar dacă tragi de un capăt de sfoară, încâlcești și mai mult 

complicata construcție a „ghemului de lână identitară” [2, p. 92]. 

Actualizarea identității de sine în relațiile interpersonale generează o conștiință 

complementară a identității. Concepția unei identități apare dintr-o construcție socială cognitivă, 

inseparabilă de conștiința despre altul [5, p. 381].  

 Identitatea socială permite legătura dintre individ şi grup, ea rezultă din conştiinţa 

apartenenţei la unul sau la mai multe grupuri sau categorii sociale. Identificarea individului cu 

grupul din care face parte se realizează prin interiorizarea normelor şi valorilor in-group-ului, 

datorită omogenității percepţiilor şi uniformității comportamentelor.  

 Identitatea socială poate fi acordată sau revendicată în funcție de modalitățile afirmării 

de sine și de dorința de îndeplinire sau realizare. Identitatea socială este structurată prin referințe 

de identificare legate de experiențe împărtășite cu alți actori, care actualizează, după locul ocupat 

de indivizi, o atribuire și o estimare a imaginilor de sine, variabile după grupurile de apartenență 

[5, p. 380]. 

Fiind legată de procesul integrării, „identitatea socială se manifestă public în cursul 

exercitării rolurilor și statutelor care evidențiază concepția personală a unui stil de viață 

(convențional, marginal, deviant, rebel). Interpretarea rolurilor în jocul social favorizează apariția 

unei conștiințe de sine în raport cu „altul generalizat”, care întreține un sentiment de apreciere, 

permițând orientarea generală a unei existențe” [5, p. 380]. 

Conceptul de identitate socială se pare că nu a generat prea multe teorii care ar fi avut 

ambiţia de a prezice comportamentul social. Cu toate acestea, teoria identității sociale „are în 

vedere sentimentul apartenenței la un grup sau la o colectivitate și se aplică în analiza relației 

dintre noi și ei. Psihosociologul britanic Henri Tajfel și colegii săi au introdus „paradigma 

grupului minimal”, constatând că indivizii au tendința de a favoriza grupul din care fac parte. 

Când indivizii concluzionează că apartenența la grup conduce la o „stimă de sine” redusă, ei 

adoptă ori strategia părăsirii grupului, ori strategia de redefinire a situației, ori competiția pentru 

schimbarea situației grupului” [3, p. 59]. Deci prin intermediul identității sociale construim sensul 

a ceea ce suntem, reieșind din locul pe care îl ocupăm în rețeaua relațiilor sociale din cadrul 

comunității. 

 Hardin susține că „persoanele se identifică cu un discurs identitar sau altul pentru că au 

interes: unii se simt mai sigur, mai confortabil cu un grup decât cu altul, iar dacă se identifică 

destul de mult, pot obține acces la poziții în cadrul grupului” [după 2, p. 91]. 

Identitatea socială este o dimensiune esențială care cuprinde caracteristicile specifice prin 

comparaţie cu ceilalţi, sau calitatea de membru al unui grup. Atât construcția identității sociale, 

cât și caracteristicile acesteia sunt relative, interactive și funcționale. 

 M. Rosenberg consideră că identitatea socială reprezintă conținutul conceptului de sine 

(self concept). Ori prin identitatea socială ne referim la grupul de apartenență, grupurile de 

referință și sistemul rol-statusurilor sociale. Iar „relația dintre identitățile sociale și dispozițiile 

psihice conferă structura originală a selfului fiecăruia” [după 3, p. 378].  

 Conceptul de sine fiind componenta cognitivă a sinelui, care reprezintă totalitatea 

informațiilor, atitudinilor și credințelor pe care le are o persoană despre sine [8, p. 28].  

 P. Iluț specifică două aspecte prin care identitatea și identificarea se prezintă ca 

realități psihosociale legate direct de problema sinelui: 1) „o parte din ceea ce este fiecare 

dintre noi (sinele) reprezintă identificări cu „obiecte” ale spațiului social larg sau ale celui 

interpersonal apropiat”; 2) fiecare dintre noi tinde la „conservarea unității sinelui în fața 

presiunilor entropice ale situațiilor și evenimentelor, la ceea ce se numește păstrarea 

identității de sine” [6, p. 318]. 

 Anume prin „identificările sociale, sinele este ancorat profund în viața socială” [6, p. 

318]. Deci am putea raporta identitatea socială la selful (sinele) social deoarece ambele concepte 

vizează o experiență de roluri şi de statute sociale rezultate din relațiile cu alte persoane.  
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 În contextul procesului de identificare delimităm două elemente indispensabile: 

autoidentificarea și heteroidentificarea. Autoidentificarea vizează ceea ce crede persoana că 

este şi reperele faţă de care se identifică (cu cine și cu ce se identifică). Heteroidentificarea 

însă, vizează cum este identificată persoana de către ceilalți, din exterior.  

 Între autoidentificare și heteroidentificare pot exista discrepanțe, „diferențe 

semnificative între categoriile cu care te identifici tu și cele cu care te identifică ceilalți . Te 

poți identifica pe tine însuți, altfel decât o fac alții” [7, p. 21]. Aceste diferențe semnificative 

generează incomoditate indivizilor, care vor recurge la ajustarea și înlăturarea diferențelor majore 

dintre autoidentificare și heteroidentificare, printr-o suită de feedback-uri. 

 Discontinuitatea și conflictul între autoidentificare și heteroidentificare „marchează 

etapele socializării primare, din timpul primei perioade a copilăriei” [7, p. 21]. În cadrul 

raporturilor sociale are loc o confruntare între identitatea subiectivă (sentimentele de apartenență) 

și cea obiectivă (regulile de atribuire). În etapa socializării secundare apar „rupturi biografice” 

care pot reactiva neconcordanțele între „identitatea socială reală”, care întrunește totalitatea 

caracteristicilor posedate, și „identitatea socială virtuală” care se referă la totalitatea 

caracteristicilor pe care ți le atribuie ceilalți în procesul interacțiunii sociale. 

 Acest fapt este confirmat de F. Scârneci în lucrarea Introducere în sociologia identității, 

autoarea prezintă locul identității sociale. 

Primul care a vorbit despre conceptul de self, a fost W. James. El distinge: selful material 
(sentimentele referitoare la noi înșine și imaginea a ceea ce suntem, de exemplu: studenți, 

profesori, șomeri, patroni etc.), selful social (imaginile și sentimentele derivate din raporturile cu 

alte persoane: prieten, iubit, părinte, lider etc.) și selful spiritual (imaginea despre propria 

personalitate în ansamblul ei) [după 3, p. 380]. 

G.H. Mead include conceptul de eu social care reprezintă „o interiorizare a rolurilor 

sociale” [după 3, p. 381]., „lumea socioculturală interiorizată prin socializare” [6, p. 318]., 

„vitrina persoanei, imaginea afișată în exterior, ceea ce ești dispus să arăți lumii despre tine și, 

totodată, modul cum te raportezi la condițiile externe” de tip: „mimoză” (atitudine defensivă), 

„cactus” (te simți în siguranță doar când ești ofensiv, „cameleon” (te adaptezi la situațiile 

concrete) [8, p. 26]. Eul social include: specificarea directă a sexului, genului; rolul sexual; rolul 

educațional-profesional; calitatea de membru al familiei, manifestată prin desemnarea rolurilor în 

familie sau prin indicarea relațiilor de rudenie; identitatea etnico-regională; cetățenia și identitatea 

locală; identitate ideologică: afilierea religioasă, politică; apartenența grupală (percepția de sine, 

ca membru al unui grup de persoane) [9]. 

 Teoria identității sociale susține că acele categorii care includ eul (categorii de 

apartenență: naționalitatea, religia, grupul de muncă, familia) oferă indivizilor definiții de sine 

congruente cu categoria, definiții care se integrează ca elemente în conceptul de sine al fiecăruia. 

Deci multitudinea de categorii ai căror membri suntem ne furnizează un spectru de apartenențe 

sau de identități sociale, care variază ca importanță contextuală în conceptul de sine. Prin aceste 

identități sociale ne construim sensul a ceea ce suntem, aranjându-ne în rețeaua complexă a 

relațiilor sociale dintr-o comunitate [după 7]. 

 Procesul de identificare socială reprezintă baza conformismului, astfel, din teoria 

identității sociale rezultă că: 1). indivizii se categorizează și se definesc pe ei înșiși ca membri ai 

unei categorii sociale distincte, deci își asumă o identitate socială; 2). indivizii iau cunoștință 

despre normele categoriei sociale; 3). indivizii își asumă aceste roluri, comportamentul lor devine 

mai normativ pe măsură ce apartenența lor categorială devine mai salientă [3]. 

 Sunt numeroase cercetări care demonstrează că indivizii manifestă într-o mai mare 

măsură conformism la normele de grup, în condițiile în care identitatea lor socială este făcută 

salientă. Această analiză a fost dezvoltată în teoria auto-categorizării, care a descris procesul de 

identificare socială ca fiind un proces de auto-categorizare. 
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 Indivizii tind să adune o multitudine de identități. Contextul și situația în care se află 

individul determină manifestarea succesivă sau simultană a identităților: identitate culturală, 

identitate de grup, identitate de rol, identitate socială, identitate profesională, identitate națională, 

identitate pură etc., ceea ce îmbracă denumirea de „identitate multiplă” [6, p. 319].  Jenkins 

susține că „toate identitățile umane sunt identități sociale” și „orice caracteristică identitară umană 

este construită social”, astfel autorul atribuie identităților un caracter social [după 7, p. 34]. 

 Așadar făcând parte din mai multe grupuri (de apartenență) sau raportându-se la ele ca 

etalon valoric (grupuri de referință), indivizii acumulează o pluralitate de roluri și identități 

sociale, iar din acest „potențial de identități multiple”, actorul social aduce în prim plan identitatea 

pe care o consideră relevantă și eficientă în obținerea rezultatului dorit, acest fenomen fiind numit 

„identitate situațională sau identitate conjuncturală” [6, p. 319]. 

 De remarcat este faptul că identitatea socială nu poate fi măsurată direct. Pentru a măsura 

identitatea socială trebuie să înțelegem „contextul social specific în care evoluează grupul studiat, 

ținând seama și de efectele categorizării, de natura grupului, de istoria sa socială și de relațiile sale 

cu alte grupuri” [3]. 

 M.H. Kuhn și T.S. McPartland au creat testul „Cine ești tu?”, menit să studieze 

identitatea socială. O formă modificată a acestui test este oferită de T. Румянцева, fiind numit 

testul „Cine sunt Eu”. Testul dezvăluie atitudinea persoanei faţă de caracteristicile atât pozitive, 

cât şi negative ale sinelui. Felul în care subiectul îşi apreciază caracteristicile enumerate determină 

nivelul său de auto-evaluare. Aceasta, la rândul său, reprezintă o componentă a identității sociale 

– element de bază în conturarea personalității omului [9]. 

Putem conchide că identitatea socială, prin caracterul său flexibil, se realizează printr-o 

succesiune de identificări prin intermediul cărora individul asimilează și interiorizează un atribut 

al altuia și se transformă total sau parțial după modelul acestuia, ceea ce îl face asemănător și/sau 

diferit de altul. Prin urmare problema identităţii sociale rămâne a fi deschisă polemicilor, 

deoarece dinamica accentuată din societatea contemporană supune identităţile la modificări 

permanente, ceea ce determină instabilitatea sensului acordat conceptului de identitate socială.  
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Rezina Ecaterina 

PONDEREA FACTORILOR SATISFACȚIEI DE MUNCĂ ÎN ORGANIZAȚIA DE 

BINEFACERERE 

THE WEIGHT WORK SATISFACTION FACTORS IN CHARITABLE 

ORGANIZATION 

Rezumat 

Articolul prezintă rezultatele cercetării satisfacției în muncă și a factorilor care o asigură pe un 

eșantion, alcătuit din 213 persoane, angajate și voluntari în organizații non-guvernamentale de 

binefacere.  
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Cuvinte-cheie: satisfacție în muncă, atitudine față de locul de muncă, locul controlului 

subiectiv. 

Abstract 

The article presents the results of the survey on work satisfaction and the factors that provide 

it on a sample of 213 people, employees and volunteers in non-governmental charitable organizations. 

Key-words: work satisfaction, attitude towards work, place of subjective control. 

Satisfacția la locul de muncă este cel mai studiat aspect al atitudinii față de muncă, la fel 

ca și cel mai studiat subiect al psihologiei organizaționale. Multe din teoriile motivației de muncă 

au evidențiat aspectul satisfacției de muncă. La fel multe din teorii au încercat să explice 

satisfacția de muncă în sine și influința ei, ca de exemplu: Teoria lui Maslow a ierarhiei 

trebuințelor (1943) [15], Teoria lui Hertzber (1968) a doi factori (motivatori și higienici), Teoria 

echității a lui Adam (1965), Teoria lui Porter și Lawler (1968) modificarea teoriei lui Vroom 

(1964) modelul VIE, teoria discrepanței a lui Lock (1969), modelul caracteristicilor de lucru a lui 

Hackman și Oldham (1976), teoria învățării sociale a lui Bandura (1977) și teoria lui Landy 

(1978) Opponent Process Theory.  

Rezultatul studiului amplu a acestor teorii a arătat că satisfacția în muncă a fost legată de 

productivitate, motivație, absenteism, accidente, sănătate mintală și psihică și satisfacția generală 

de viață (Landy, 1978). Una din idei a fost că, pentru o anumită cotă, starea emoțională a 

individului este afectată de interacțiunile cu mediul de muncă. Persoanele se identifică cu 

profesie, de exemplu, ca doctor, avocat ori profesor. Astfel, starea de bine personală a individului 

la locul de muncă este un aspect important (Judge & Klinger, 2007).  

 Satisfacția de muncă poate fi privită ca ” o stare emoțională plăcută sau pozitivă, care 

rezultă din evaluarea experienței de lucru a persoanei ” (Locke, 1976).  

Conform teoriei Satisfacției de Muncă (Locke, 1976), cea din urmă este formată din 3 

componente - cognitivă, evaluativă și comportamentală. Componenta cognitivă cuprinde 

gândurile și credințele angajaților cu privire la locul de muncă. Componenta evaluativă se referă 

la modul în care angajații se simt la locurile de muncă și în măsură în care le place sau displace 

lucrul pe care îl fac. O persoană poate avea satisfacție generală de lucru, adică satisfacție de 

muncă globală, dar în același timp să nu fie satisfăcută de anumite aspecte ale muncii, satisfacția 

parțială (de fațetă). Componenta comportamentală include predispoziția individului și 

personalitatea lui. O altă cauză posibilă a satisfacției de muncă este dispoziția. Oamenii diferă în 

dependență de tendința de a resimți emoții pozitive sau negative. Această afectivitate pozitivă sau 

negativă poate juca rol în satisfacția de muncă globală (Levine and Stokes, 1989).  

Există o multitudine de factori care trebuie luați în considerație determinând nivelul de 

satisfacție a personalului și nu este întotdeauna ușor de a releva factorii cei mai importanți pentru 

fiecare angajat. Satisfacția de muncă este diferită în dependență de angajat și fiecare situație 

trebuie studiată în profunzime.   

Persoanele tind să evalueze experiența lor de lucru în termenii de plăcut sau neplăcut și 

manifestă satisfacție și insatisfacție referitor la munca zilnică, aceleași atitudini le conferă și 

organizației în care lucrează (Jex, 2002). Există multe momente care influențează atitudinea 

pozitivă față de postul de muncă. Pe parcursul anilor și a studiilor în domeniul psihologiei 

organizaționale au fost identificate numeroase variabile care contribuie la satisfacție și angajament 

organizațional (Glisson & Durick, 1988). Pentru a explica dezvoltarea satisfacției în muncă, 

cercetătorii au apelat la trei abordări de bază: caracteristicile locului de muncă, procesarea 

informației sociale (caracteristicile organizaționale), caracteristici dispoziționale (caracteristicile 

angajatului) (Glisson & Durick, 1988; Jex, 2002).   
Cercetările abordării caracteristicilor locului de muncă au revelat faptul că natura muncii 

ori caracteristicile organizației în care activează individual determină predominant satisfacția de 

muncă (Jex, 2002). În concordanță cu Hackman și Oldham (1980), caracteristica muncii este 
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aspectul care generează condiții ideale pentru nivelul înalt al motivației, satisfacției și 

performanței. Ulterior Hackman și Oldham (1980) au propus cinci caracteristici de bază a oricărei 

munci și anume: varietatea abilităților, unitatea sarcinilor, semnificația sarcinilor, autonomie și 

feedback. Hackman și Oldham (1980), de asemenea, au identificat patru rezultate de lucru și 

personale: motivația de lucru intrinsecă, creșterea satisfacției, satisfacția generală și eficacitatea 

muncii. Aceste caracteristici au fost adăugate la aspecte mai răspândite ale satisfacției, cum ar fi: 

munca în sine, salariu, posibilitățile promovării, supervizia și relațiile colegiale (Smith, Kendall, 

& Hulin, 1969).  

În concordanță cu Lock (1976) acest proces devine complex din momentul în care 

importanța aspectelor muncii diferă de la individ la individ.  

Ipoteza acestei teorii este că fiecare angajat apreciază diferit fațetele evaluând munca 

(Locke, 1976). Astfel aceasta duce la măsurarea individuală a satisfacției și insatisfacției atunci 

când așteptările sunt îndeplinite ori nu.  

Bazată, în principiu, pe teoria comparației sociale a lui Festinger (1954), teoria lui Jex 

(2002) explică faptul că în timpul procesării informației sociale, angajații se uită după colegii săi 

pentru a percepe și dezvolta atitudini despre mediul muncii. Cu alte cuvinte, dacă angajații își văd 

colegii pozitivi și satisfăcuți, atunci e mai mare probabilitatea că ei tot vor fi satisfăcuți, și vice 

versa. 

 Dispoziția intrinsecă este baza ultimii metode de explicație a satisfacției de muncă și ne 

aduce la idea că unii indivizi sunt înclinați spre a fi satisfăcuți ori nesatisfăcuți de muncă în pofida 

naturii muncii sau a mediului organizațional (Jex, 2002). În linii mari, unii indivizi sunt genetic 

predispuși spre dispoziție pozitivă, de a vedea paharul pe jumate plin, pe când alții sunt predispuși 

înnăscut spre dispoziție negativă, de a vedea paharul pe jumate gol. 

 Astfel, teoria dată admite faptul că atitudinea angajatului față de muncă își are originea 

intrinsecă. Efectul pozitiv e o predispoziție ce oferă experiență emoțională pozitivă, pe când cel 

negativ oferă gama de emoții negative (Watson, Clark, & Carey, 1988). Efectul pozitiv provoacă 

individului entuziasm, activitate sporită, alertă și optimism, pe când cel negativ – furie, dispreț, 

dezgust, vinovăție, frică și stare ne nervozitate (Watson, Clark, & Tellegen, 1988).  

Există argumente puternice, care susțin faptul influenței social cognitive, astfel cauzarea 

prin dispoziție indică faptul că satisfacția de muncă poate fi determinată de atitudinea generală a 

individului. 

La fel și Bandura (1986) menționează că aspirațiile individului devin standardele lui de 

automulțumire, indicând că acei cu scopuri înalte, teoretic, ar fi trebuit să fie mai greu satisfăcuți 

decât acei cu cele joase. Aceasta poate indica faptul că nivelul înalt al ambițiilor rezultă din 

standarde și poate aduce la un nivel jos de satisfacție în rezultat final. În plus, foarte des angajații 

nesatisfăcuți sunt cei ambițioși și devin astfel în rezultatul imposibilității de fi promovați în 

organizație. Astfel ambiția poate influința negativ satisfacția în muncă. Însă Judge și Locke 

evidențiază că gândirea disfuncțională nu este unicul moment care afectează satisfacția în muncă. 

Ei menționează, la fel, și stima de sine, locus of control, autoeficacitatea, inteligența și ambiția. 

Studii recente în procesarea socială a informației au depistat că acțiunile liderului 

influențează satisfacția de muncă (Baker, 2004).  

Cercetătorii Henne și Locke (1985) au creat modelul care ilustrează presupunerea lor ce 

se întâmplă cu un individ nesatisfăcut de muncă. Când apare insatisfacția de muncă e mai mult 

sau mai puțin stare emoțională, in concordanță cu starea emoțională indivizii vor elabora un plan 

de acțiune în dependență de caracteristicile personale, evaluarea situației, capacitățile personale 

ori aspirațiile. Respectiv planul alternativ va fi comportamental sau psihologic (Henne & Locke, 

1985).  

Conform teoriei Satisfacției de Muncă (Locke, 1976), cea din urmă este formată din 3 

componente - cognitivă, evaluativă și comportamentală. Componenta cognitivă cuprinde 

gândurile și credințele angajaților cu privire la locul de muncă. Componenta evaluativă se referă 
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la modul în care angajații se simt la locurile de muncă și în măsură în care le place sau displace 

lucrul pe care îl fac. Componenta comportamentală include predispoziția individului și 

personalitatea lui. O altă cauză posibilă a satisfacției de muncă este dispoziția.   

Astfel noi am identificat patru componente și factorii acestora, pe baza cărora se va baza 

cercetarea noastră: Componenta cognitivă - Perceperea locului în grupul de muncă; Componenta 

comportamentală – orientarea comportamentală în grupul de muncă ; Componenta emoțională – 

calitatea contactelor emoționale și Componenta orientațional-subiectivă (locul controlului 

subiectiv) – internalitate-externalitate (vezi figura 1). 

 
Figura 1. Componente și factori ai satisfacției în muncă 

Pe baza modelului elaborat a fost selectat instrumentarul în concordanță cu cele patru 

componente. Astfel pentru Componenta cognitivă – perceperea locului în grupul de muncă am 

folosit test Q-Sort a lui Stephenson ce diagnostică tendințele de bază a comportamentului 

individului în grupul real și atitudinea față de persoana proprie. Metoda dată permite identificarea 

a șase tendințe comportamentale a individului în grupul real, precum ar fi: dependența, 

independența, sociabilitate, insociabilitate, acceptarea provocării, evitarea provocării. Aceste 

tendințe au atât caracteristici intrinsece, cât și extrinsece.   

Pentru componenta comportamentală - orientarea comportamentală în grupul de muncă, 

am ales testul lui Potemchina de diagnosticare a atitudinilor social –psihologice a persoanei în 

sfera necesităților și motivațiilor. Testul constă din 80 de întrebări care dau răspuns la întrebarea 

”ce este important în viață”. Testul are două părți a câte 40 de întrebări și evidențiază atitudinile 

social - psihologice de: altruism, egoism, proces, rezultat, libertate, putere, muncă și bani.  

Componenta emoțională - calitatea contactelor emoționale a fost cercetată prin 

intermediul metodei lui Boiko de diagnosticare a bruiajelor în stabilirea contactelor emoționale. 

Metoda evidențiază următoarele scale: monitorizarea afectivă, exprimarea afectivă, expresivitatea 

afectivă, forța emoțiilor negative, raporturi socioafective și nivelul barierelor contactelor 

socioafective.   

Testul Locus of Control a fost utilizat pentru cercetarea componentei orientațional-

subiective (locul controlului subiectiv) – internalitate-externalitate. În practica psihodiagnostică 

pe baza locului controlului se identifică stilul cognitiv care se manifestă în diferitele sfere ale 

vieții cotidiene și profesionale, astfel rezultatele pot fi extrapolate asupra caracteristicilor 

persoanei și a activității acesteia.   

Pentru cercetarea nivelului satisfacției în muncă am aplicat diagnosticul lui Fetiskin, 
Kozlov și Manuilov (2002 ) personal și de grup a satisfacției în muncă.  

Grupul țintă ales a prezentat 213 persoane din sfera de binefacere, jumătate reprezentând 

angajații organizației de binefacere 104 persoane și cealaltă parte voluntarii implicați în activitatea 
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organizației în număr de 109. Cercetarea a cuprins participanți de pe tot teritoriul Republicii 

Moldova inclusiv Transnistria ( Chișinău, Bălți, Râbnița, Tiraspol) și Odessa, Ucraina. Vârsta 

persoanelor din grupul țintă varia de la 15 la 66 ani.   

Am divizat grupul țintă după diferite aspect efectuând analiza statistică a datelor prin 

intermediul programului SPSS. Testarea a avut loc în perioada de aprilie – iunie 2016.   

Astfel am constatat că vârsta medie a grupului cercetat este 33,9 ani. Pentru înlesnirea 

analizei am divizat grupul în concordanță cu teoria psihosocială a dezvoltării după E. Ericsson. 

Fiecare fază de dezvoltare după Ericsson are anumite evenimente, conflicte și sarcini care trebuie 

rezolvate adecvat pentru fiecare etapă specifică. Deci pentru grupul ales, in dependență de vârstă 

am divizat de la 12-20 – adolescența (identitate de sine versus confuzie de rol este criza acestei 

perioade); 21-25 – tânărul adult (intimidate versus izolare de ceilalți); 26 – 64 – adultul 

(productivitate, realizare versus stagnare). Dintre care am primit de la 12-20 – adolescenți – 

23,9%; 21-25 – tineri adulți – 13,1% și 26 – 64 – adulți – 62,9%.   

Repartizare pe sexe a avut loc în modul următor: bărbați – 29,1% și femei – 70,9% din 

numărul total de respondenți. O astfel de divizare nu este atipică pentru sfera de binefacere, 

femeile moderne și-au găsit nișa de dezvoltare și afirmare, și anume acea de binefacere. Astfel 

creând o atmosferă specific organizațiilor date, o atmosferă familială.  

Vechimea medie de muncă în organizația data reprezintă 3,9 ani. În acest fel noi am 

divizat ulterior grupul după vechimea în muncă în respectivele grupe: cei cu stagiu în organizație 

mai puțin de un an; de la 1 la 5 ani de muncă în organizație; mai mult de 5 ani de stagiu în 

organizația dată.  

După ierarhia statutului am primit: conducere – 10,8%, subordonați – 38%, voluntari - 

51, 2%. 

Repartizarea după nivelul educației formale este următorul: studii superioare – 59,6%, 

studii medii – 30,5% și studii medii de specialitate – 9,9% din numărul total de respondenți.  

Analizând componenta cognitivă – perceperea locului în grupul de muncă am primit 

următoarele medii a grupului cercetat: dependența – 12,23, independența – 6,95, sociabilitate – 

12,15, insociabilitate – 6,77, acceptarea provocării – 7,54, evitarea provocării – 11,22 (vezi figura 

2).  

Astfel tendințele comportamentale a indivizilor în grup real revelează faptul că unele din 

ele depășesc media, cum ar fi: dependența, sociabilitatea și evitarea provocării, iar altele: 

independența, insociabilitatea și acceptarea provocării sunt nedezvoltate. Observăm astfel o 

constelație interesantă a grupului, ce ne sugerează faptul că este un grup complezent, unde 

valorile grupului sunt dominante, provocările și situațiile de conflict sunt neacceptate și aplanate. 

Grupul joacă un rol dominant în activitatea individului în organizație. 

 
Figura 2. Perceperea locului de muncă 

 Analizând componenta comportamentală, am depistat următoarele medii generale a 

întregului eșantion, astfel atitudinile social - psihologice sunt: altruism – 6,39, egoism – 3,23, 
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proces – 6,34, rezultat – 6,07, libertate – 6,47, putere – 3,14, muncă – 5,11 și bani – 2,4 (vezi 

figura 3). 

 
Figura 3. Tendințe comportamentale 

Luând în considerație faptul că scala maximală e de 10 puncte, în cazul dat vedem un 

rezultat disarmonic, deoarece unele atitudini social – psihologice sunt neevidențiate, precum: 

banii, egoismul și puterea, iar altele depășesc media, cum ar fi: proces, altruism, libertatea și 

rezultat. 

Mediile eșantionului cercetat revelează anumite tendințe ale muncitorilor colectivului 

organizației nonguvernamentale, cum ar fi faptul că tendința spre altruism, libertate, proces și 

rezultat compensează tendințele spre bani, egoism și putere, mai ales dacă luăm în vizor faptul că 

organizația cercetată e una de binefacere. Astfel putem constata, ca în pofida faptului că tendințele 

sunt disarmonice, putem constata că angajații corespund scopului organizației (mottoul 

organizației sună astfel: ”salvând o viață, poți salva o lume întreagă”).  

Pentru componenta emoțională și calitatea contactelor emoționale am primit următoarele 

rezultate medii pe întreg eșantion: monitorizarea afectivă – 1,81, exprimarea afectivă – 2,40, 

expresivitatea afectivă – 1,83, forța emoțiilor negative – 1,40, raporturi socioafective – 1,56 și 

nivelul barierelor contactelor socioafective 9,77.  Astfel, rezultatele se află pe scala de la 0 la 5, 

ceea ce înseamnă că emoțiile nu produc bariere în comunicare cotidiană a indivizilor. Nivelul 

general al bruiajelor în contacte sociale este puțin ridicat, însa nu critic, și denotă faptul că 

emoțiile manifestate și trăite de grupul cercetat nu introduce bariere în comunicare. Astfel 

rezultatele sunt importante pentru organizație de binefacere, unde abilitatea de a comunica este 

critică în lucrul de zi cu zi.  

Componenta orientațional-subiectivă (locul controlului subiectiv) a arătat nivelul mediu 

al grupului țintă de internalitate (13,22) - 59% și externalitate (9,15) – 41% (vezi figura 4). Astfel 

observăm că majoritatea grupului cercetat prezintă indivizi cu orientarea internală, deci indivizii 

ce activează în sfera data își iau responsabilitatea pe seama proprie, încrezuți în forțele proprii. 

 

 
Figura 4. Locul controlului sibiectiv al subiecților 

 Analizând media statistică a întregului eșantion după nivelul de satisfacție de muncă 

general, am constatat faptul că media generală este de 27,77, ce ne arată ca indivizii sunt 

satisfăcuți de muncă. Dintre care cu nivel înalt de satisfacție (în mediu ajungând la 22,87) sunt 
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158 persoane – 74,18% și nivel mediu-jos (în mediu ajungând la 41,84) – 55 de indivizi – 25,82% 

(vezi figura 5). 

 
Figura 5. Satisfacția în muncă a subiecților 

 Cum am menționat mai sus satisfacția în muncă e legată de mai multe variabile ca 

performanță, dispoziție, mediu, comunicare între colegi ș.a. Satisfacția de muncă poate influința și 

starea generală a persoanei, deoarece oamenii petrec o bună parte a zilei la locul de muncă. Prin 

urmare, dacă persoana e nemulțumită de activitatea profesională a sa, acest lucru ar putea duce la 

nemulțumiri în alte domenii ale vieții lor. 
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Ivanova Nina 

THE IMAGE OF MOLDOVA AND ITS SYMBOLIC SPHERE AMONG 

DIFFERENT ETHNIC GROUPS OF THE COUNTRY 

IMAGINEA MOLDOVEI ȘI A SFEREI EI SIMBOLICE ÎNTRE DIFERITE GRUPURI 

ETNICE 

Abstract 

One of the important ideas of the research was that a positive self-identification of the people 

with their country depends on a positive “intrinsic” country image, formed by a number of social, 

cultural, economic factors, etc. The research has not found a common integrated symbolic field: the 

ethnically heterogeneous society turned out to be united or “agglutinated” just by some of the state 

symbols, what could have been a considerable advantage in case of a civil nation existence. The 

research showed the relevance of the problem of a shared symbolic field (important events, 

personalities, cultural phenomena, and holidays for the whole of the population), which could become 

a unifying force for society integration. 

Rezumat 
Una dintre ideile importante ale cercetării a fost că autoidentificarea pozitivă a poporului cu 

țara depinde de o imagine pozitivă "intrinsece" a țării, formată dintr-o serie de termeni sociali, 

culturali, economici etc. Studiul nu a găsit un câmp simbolic integrat comun: societatea etnică 

eterogenă s-a dovedit a fi unită sau "aglutinată" doar de unele simboluri de stat, ceea ce ar fi putut fi un 

avantaj considerabil în cazul existenței unei națiuni civile. Studiul a arătat relevanța problemei unui 

domeniu simbolic comun (evenimente importante, personalități, fenomene culturale și sărbători pentru 

întreaga populație), care ar putea deveni o forță unificatoare pentru integrarea societății. 

As a result of USSR collapse, independence proclamation and transition to the market 

economy the nowadays Republic of Moldova represents a society going through a stage of social 

transformations. The state also takes part in the global process of globalization and its 

concomitant phenomena – fragmentation of society, changes in the traditional social connections, 

and migration. These challenges assign a specific meaning to the studies of social representations 

among different groups of Moldovan society. Image of the country as a social representation may 

become a source for forecasting the processes of identity formation and transformation on the 
state level.   

The common symbolic field is crucial for maintenance of a common ethnosocial space. 

Symbols take part in formation of the image of in- and out-groups and therefore they play an 

important role in interethnic relations and ethnosocial configuration of the state. Relevance of the 
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state symbols for its population proves its stability as a system. Symbols are a unique 

phenomenon of the human culture, and in its narrower ethnocultural sphere they sometimes 

represent the only resource of ethnic identity maintenance without binding to some objective 

features. In the context of globalization and consequent “ethnic revival”, symbols acquire the 

sense of a “citadel” for ethnic and cultural identities.  

In the modern Republic of Moldova with its problems of high-scaled labor migration and 

absence of a common ideological construct, symbols and the country image are a quite relevant, 

promising, but poorly studied and underestimated subject. Thereby in 2012-2013, we carried out 

an empiric research of social concepts about the country and its significant symbols among 

students from Moldova of different ethnic origin (total of 225 persons aged 18-23). The research 

was based on the original questionnaire, aimed to reveal associations with the country, its 

symbols, symbolic events and personalities, etc.  

One of the important ideas of the research was that a positive self-identification of the 

people with their country depends on a positive “intrinsic” country image, formed by a number of 

social, cultural, economic factors, etc. The comparison of the images of “motherland” and 

Moldova within an empirical research, showed their practically full opposition: the image of 

motherland is emotionally charged, individual and positive, associated with home and family, 

whereas the image of Moldova is rather negative and associated, primarily, with the current 

problems. We may argue that the intrinsic image of motherland, giving the feeling of 

belongingness and protection, does not coincide with the image of the real country. In this case, 

the state faces the problem of unpatriotically disposed generation with underdeveloped civil 

identity and big chances of leaving the country.    

The research has not found a common integrated symbolic field: the ethnically 

heterogeneous society turned out to be united or “agglutinated” just by some of the state symbols, 

what could have been a considerable advantage in case of a civil nation existence. The table 

shows types of significant symbols, revealed for different ethnic groups. 

Symbols  Moldovans  Ukrainians Russians Gagauz Bulgarians 

State  49% 60% 43% 81% 80% 

Culture 29% 8% 9,5% 6% 2,2% 

History 6% 7% 9,5% 2,5% 2,2% 

Religion 5,7% 3%  1%  

Nature 4,7%  4,7%   

Agriculture 1,9%  1% 1%  

Wine-making 8,5% 11% 20% 7,5% 9% 

Politics  0,9%  1%   

Region    6,3%  6,7% 

Population qualities   3% 3,2%   

Total  105 60 63 79 45 

One of the reasons of this phenomenon could be the perception of Moldova’s symbols as 

exclusively ethnic-Moldovan, not having cultural and historic commonality with the other ethnic 

groups - fact that hinders the Moldovan society’s integration.  

The list of the symbolic personalities is relatively short and variegated. The only equally 

important figure is the Medieval King Stephen the Great. However, there is practically no 

association between the King’s personality and the country’s image: the time of his rule as a 

symbolic event was mentioned just by 9% of the respondents. Thus, we cannot relate positively 

the image of the country and historic personalities, who exerted influence upon its formation and 

development. It seems that the symbolic capital of the country has not been fully reflected upon 
by the elites and the population. The “holiday matrix” also demonstrates a relatively disintegrated 

space with some points of intersection, which in time could be used to form common national 

holidays, uniting all ethnic groups of the country.  



299 

 

The dominating modernity in listing symbolic events indicates that Moldova is perceived 

as a young state, the history of which starts with the proclamation of independence. It attests a 

certain detachment from history and may be explained by special features of the school program, 

as well as by the lack of interest toward the history, induced by many reasons. Anyway, the result 

is generation with a diffused perception of history, what affects negatively their civil identity and 

levels up their exposure to different kind of manipulations.  

Especially alarming is a negative or uncertain attitude of the young people towards the 

future. The youth of the country, representing its potential, does not have an adequate level of 

civil identity, patriotism and commitment to their country. Social institutions representing the 

country in social practices do not have credibility among the young people. In the everyday life, 

social institutions and the population live in a parallel way, and this is one of the reasons of 

viewing the country in an abstract mode. 

Thus, the research showed the relevance of the problem of a shared symbolic field 

(important events, personalities, cultural phenomena, and holidays for the whole of the 

population), which could become a unifying force for society integration. The results, however, 

showed that from the one hand, the country’s image and its filling with symbols are in the process 

of establishment. From the other - the bigger part of the respondents attested certain indifference 

while estimating the country’s historical way of development.   

Melentiev Aliona 

AVANSAREA CONCEPTULUI DE REPREZENTARE SOCIALĂ ÎN CADRUL 

ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL 

ADVANCING OF THE SOCIAL REPRESENTATION CONCEPT IN THE 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC FRAMEWORK 

Rezumat 

Articolul prezintă analiza cercetărilor realizate în diferite țări ale reprezentării sociale. 

Autoarea prezintă atât cercetările teoretice, cât și metodologia, investigațiile empirice ale 

reprezentărilor sociale 

Cuvinte-cheie: reprezentare socială, metodologie, metode. 

Abstract 

The article presents the analysis of researches carried out in different countries on social 

representation. The author presents both theoretical research and methodology, empirical 

investigations on social representations 

Key-words: social representation, methodology, methods. 

În mod general, teoria reprezentărilor sociale este preocupată de cercetarea și analiza 

căilor  de percepere a lumii înconjurătoare a individului, în cadrul diferitor grupuri sociale, și cum 

aceste „comprehensiuni” ale individului se schimbă, dezvoltă interacționează, etc. Astfel, în 

ultimele decenii ale secolului trecut cercetările reprezentărilor sociale erau concentrate pe 

descoperirea și dezvoltarea noilor metode și tehnici de a investiga fenomenul dat; ele erau centrate 

mai mult pe definirea conceptul de reprezentare socială pentru a dezvălui și a reliefa structura ei 

interioară pentru a determina cât mai precis elementele reprezentării, pentru a verifica dinamica ei 

în dependență de subiectul și obiectul ei, contextul în care se desfășoară, canalele de transmitere, 

circumstanțe stabile și variabile, etc. Este important de a evidenția cercetătorii ce au contribuit la 

crearea metodelor și tehnicilor în discuție: Jean Claude Abric (abordarea structurală a 

reprezentărilor sociale, funcționarea nodului central prin activarea elementelor constitutive, „zone 

mute”), Pascal Moliner (dinamica reprezentărilor sociale, reprezentări sociale și procese 

sociocognitive, verificarea centralității RS, tehnica „inducerea prin scenariu ambiguu”, „tehnica 

punerii în discuţie a elementelor nucleului central”), Willem Doise, Fabio Lorenzi Cioldi, Alain 
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Clémence (teoria principiilor generatoare de luări de poziții, metasisteme sociale și etape de 

analiză), Paul Vergès (tehnica prototipic-categorială, evocarea liberă), Christian Guimelli, Michel-

Louis Roquette (modelul schemelor cognitive de bază), Claude Flament (analiza similarității Q-

sort), Annamaria Silvana de Rosa (rețeaua de asociații) Denise Jodelet, etc. [7, p.265-270].  

În prezent, multe cercetări susțin că reprezentările sociale se dezvoltă și circulă la diferite 

nivele – Duveen și Lloyd argumentează că reprezentările trebuie să fie studiate în trei nivele 

interdependente de ontogeneză (procesul de activare a reprezentării sociale a individului în timp 

ce el „crește” în reprezentarea socială existentă, ca exemplu reprezentarea socială „gender” care 

poate fi cercetată prin studii longitudinale), sociogeneză (modul în care reprezentările sociale 

circulă și sunt active la nivel mai larg al societății; modul în care ele se dezvoltă, modifică și 

interacționează între ele; aici este relevantă cercetarea reprezentărilor sociale din media sau 

documente politice) și microgeneză (modul în care reprezentarea socială este evocată și discutată 

la nivel interacțional între indivizi în cadrul unui grup social; reprezentările la acest nivel sunt de 

obicei studiate prin aplicarea interviului și diferitor forme ale lui – individual, narativ, episodic, de 

grup, focus-grup) [3, p. 65]. 

În secolul XXI, toate contribuțiile aduse de savanții din domeniul reprezentărilor sociale 

au fost dezvoltate, perfectate, validate, combinate îmbogățind varietatea de studiere a fenomenului 

de reprezentări și conturând noi tendințe și preocupări. Putem afirma că în ziua de azi există o 

mulțime de metode calitative și cantitative pentru studierea și analiza fenomenelor sociale prin 

teoria reprezentărilor sociale, de aceea discuțiile cercetătorilor din domeniu sunt focusate pe 

problematica alegerii și combinării acestor metode [3, p. 64]. 

Analiza calitativă a reprezentărilor sociale este determinată de următoarele metode: 

interviul individual, narativ (fără întrebări „De ce? Di ce cauză?”), episodic, de grup, strategia 

„avocatul diavolului”, analiza documentară, observația, focus grupul (abordarea analizei 

conversației) [3, p. 66-71]. 

Metode cantitative de cercetare a reprezentărilor sociale la etapa actuală cu care operează 

cercetătorii implicați în domeniu sunt următoarele: analiza statistică, analiza factorială (analiza 

componentelor principale (scala lui Likert), analiza factorială multiplă, evocări ierarhice (2003, J.-

C. Abric), validare încrucișată a tehnicilor „verificarea centralității” (Attribute Challenge 

Technique), validarea încrucișată a „schemelor cognitive de bază” și „verificare centralității” de 

Moliner (2003, Ch. Guimelli, P. Rateau), testul de independența contextului (2008, G. Lo 

Monaco), analiza factorului de corespondență aplicat chestionarului de caracterizare (2012, G. Lo 

Monaco, J.-C. Abric, A. Piarmattéo, Ch. Guimelli), tehnica principiilor organizatorice a 

diferențelor individuale prezentată prin chestionar bipolar și analiză factorială (Doise W. et alt), 

principii organizatorice a pozițiilor contextuale; analiza ierarhică, metoda Alceste (analiză lexicală 

statistică), etc.  [5, p. 7]; [3, p. 71-76]. 

O nouă tendință în studierea reprezentărilor sociale este triangularea care reprezintă 

combinarea a câtorva abordări/moduri de cercetare/investigare a fenomenului, astfel conturând 

mai multe aspecte ale fenomenului cercetat (cercetarea reprezentării sociale a diferitor grupe 

sociale – studii „comparative”). Triangularea poate fi metodologică, teoretică sau combinată [3, p. 

77-78]. 

Sammut G. și colaboratorii menționează că, necătând la faptul că în ultimii ani teoria 

reprezentărilor sociale a contribuit enorm la comprehensiunea unei miriade de fenomene socio-

psihologice, ea totuși fost criticată din cauza unor caracteristici delicate (care încă rămân a fi 

analizate) precum rolul cogniției, ambiguitatea termenilor și conceptelor utilizați, sensul 

termenului „social”, etc. Însă acest fapt a contribuit la dezvoltare și nu la eșuarea teoriei 

reprezentărilor sociale stimulând cercetătorii din domeniu la „șlefuirea” definițiilor, soluționarea 

incoerențelor, reconcilierea unor noțiuni cu alte tendințe de cercetare psiho-sociale și sociologice 

prezente. Astăzi au mai rămas în dezbatere probleme mai timpurii ale domeniului de reprezentări 

sociale, acestea sunt: diferența între reprezentări sociale și atitudini, diferența între reprezentări 
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individuale și reprezentări sociale, impactul diversității în sferele publice contemporane, modul de 

definire a grupurilor și comunităților.  

Totuși, conceptul lui Serge Moscovici de „reprezentare socială” a psihanalizei în Franța 

(1961-1976) a fost dezvoltat, explorat și extins foarte mult. În acest context, Sammut și echipa sa 

de colaboratori concluzionează că: „... teoria reprezentărilor sociale s-a dezvoltat într-un cadru 

coerent de cercetare a evoluției, structurii și funcțiilor a sensului comun în variabilitatea sa în mod 

special în contextul sociocultural și sociopolitic. Conceptul reprezentărilor sociale a îndeplinit (și 

îndeplinește) misiunea de interogare a mentalităților și a  problemelor corolare ce intervin din 

diversitatea comportamentului uman într-o miriadă de contexte. Recent, conceptul reprezentărilor 

sociale a căutat să înțeleagă cum această diversitate este reconciliată în relațiile sociale. 

Deocamdată teoria reprezentărilor sociale se prezintă ca un pilon în științele sociale pe lângă alte 

teorii și abordări, depășind reducționismul simplist și behaviorismul. Mai mult decât atât, ea 

atrage o deosebită atenție asupra abordărilor/teoriilor informaționale și nomologice a psihologiei. 

Evaluarea lui Robert Farr a teoriei reprezentărilor sociale constă în faptul că teoria oferă o 

conceptualizare a acțiunilor umane care sunt dependente de context și cultură, furnizând evidența 

comportamentului ce se manifestă in situ. Această paradigmă este recunoscută de multe 

comunități științifice ca una rivală în psihologia socială.” [10, p.10-11]. 

După cum observăm teoria reprezentărilor sociale este una din preocupările de bază în 

psihosociologia de astăzi. Acest fapt se confirmă prin activitatea savanților, cercetătorilor și 

specialiștilor aferenți domeniului dat din întreagă lume, dar preponderent din Europa de vest. 

Luând în considerație că fondatorul teoriei reprezentărilor sociale a activat în Franța, cea mai 

influentă școală în domeniu este cea franceză reprezentată de Universitatea Paul Valery – 

Montepelier III și Universitatea Aix-Marseila unde activează o pleiadă de cercetători cunoscuți în 

domeniu precum Rouquette Michel-Louis, Rateau Patrick, Maria Gutermann, Christian Guimelli, 

Jean-Claude Abric, Pascal Moliner, Grégory Lo Monaco, Eric Tafani, Claude Flament, etc. După 

școala franceză urmează cea elvețiană în de la Universitatea din Geneva reprezentată de savanții 

Willem Doise, Fabio Lorenzi-Cioldi (grup de cercetare relațiilor intergrupale și reprezentărilor 

sociale) Gabriel Mugny (Laborator de cercetare a influenței sociale). În ultimele decenii, în 

domeniul reprezentărilor sociale s-a pronunțat școala engleză – Școala de Științe Economice și 

Sociale din Londra, Universitatea din Cambridge, Universitatea din Stirling și Centru de sănătate 

mintală din Sainsbury. În componența acestor instituții intră următorii cercetători preocupați de 

problema reprezentărilor sociale: Uwe Flick, Robert Farr, Sandra Jovchelovitch, George Gaskell, 

Martin W. Bauer, Diana Rose, Danielle Efraim, Nicola Morant, Helene Joffe, Marie-Claude 

Gervais, Gerard Duveen, Ivana Markova, Diana Rose [6]. Este de menționat și școala italiana care 

de asemenea s-a manifestat în ultimii ani prezentată de Universitatea Sapineza din Roma 

(Annamaria Silvana de Rosa) și Universitatea din Bologna (Felice Carugati). Încă de la începutul 

anilor ’90 ai secolului trecut (și până în prezent), o deosebită contribuție a adus școala austriacă 

reprezentată de Universitatea din Linz, în frunte cu cercetătorii Wolfgang Wagner și Johannes 

Kepler. Universitatea din Coimbra din Portugalia de asemenea este implicată în procesul de 

investigare a reprezentărilor sociale, în speță, de Isabel Miguel și Joaquim Pires Valentim [1].  

O contribuție aparte o are America latină care este prezentată de cercetătorul brazilian 

Celso Pereira de Sá, Universitatea Federală din Rio de Janeiro (a fondat revista de Psihologie și 

cogniție socială, Psicologia e Saber Social-2012) [12]. 

Spre deosebire de Europa de vest care a venit cu concepte noi și abordări dezvoltând 

teoria reprezentărilor sociale, Europa de est a preluat studiile colegilor și le aplică pe larg în 

practică în studierea fenomenelor psiho-sociale de interes. În Rusia cercetătorii preocupați de 

studiile teoretice a reprezentărilor sociale sunt (reflecții, analiză, traduceri, sinteză): Bovina I. B. 

(Teoria reprezentărilor sociale: istorie și dezvoltare, 2010, Strategii de cercetare a reprezentărilor 

sociale), Emilianova T. P. (monografie – Reprezentări sociale. Istorie, teorie și cercetări empirice, 

2010), Cernov A. Iu. (Cercetarea psihologică a structurii reprezentărilor sociale, 2004), Andreeva 
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G. M. (Psihologia cunoașterii sociale, 2005, Metamorfozele conștiinței de masă a rușilor: masa 

rotundă, 2009, Psihologia socială în lumea contemporană, 2002). Studii experimentale (cu 

aplicarea metodologiei propuse de cercetării din Europa de vest) – Babeikova G. P. (reprezentările 

sociale actuale ale studenților universitari, Astrahan, 2011), Pattison A. S. (particularitățile 

reprezentărilor sociale despre ruși la cehi și americani, 2011, Moscova), Larina T. I., Il’ina A. A. 

(reconstruirea reprezentărilor sociale despre oraș utilizand metoda „Go along”, Moscova, 2016), 

Gurova O. S., Savcenco E.D. (reprezentările sociale ale pedagogilor despre subiecții procesului 

educațional, Altai, 2013), Folomeeva A. V. (reprezentările sociale ale terorismului și teroriștilor la 

adolescenți, Moscova, 2014), Vasilieva O. S., Filatov F.R. (reprezentarea socială a sănătății, 

Moscova, 2001), Grebennikova O. V. (Particularitățile reprezentărilor sociale ale adolescenților, 

Moscova, 2010) [14]. 

Ucraina de asemenea prezintă interes pentru teoria reprezentărilor sociale, după cum 

menționează Zaharov C. V. În articolul său „Metode de cercetare a reprezentărilor sociale în 

Ucraina: generalități și perspective” (2013). El prezintă o serie de autori cointeresați în tematica 

dată cu domenii aplicative ale psihologiei sociale. Psihologia etnică: Vaculenco A. L., 

Vasilicenco O. N., Scnar O. N., Ziatdinova E. B.; psihologie juridică: Diduc I. A., Ovdienco L. 

N., Pancenco T. S., Svejentseva; psihologie pedagogică: Rudenoc A. I., Schibina A. V.; 

psihologia organizațională: Baletskaia L. M.,  Ohremenco A. R., Sila T. I.; psihologia politică: 

Volifovskaia T. A., Dembitskaia N. M., Drozdov A. Iu., Zaharor C. V. Conform autorului, 

majoritatea cercetărilor sunt concentrate pe investigarea reprezentărilor sociale ce au ca obiect 

grupe sociale sau procese publice concrete. Interesul cercetătorilor ucraineni a început cu anul 

2000 cu studii teoretice și din 2003 – empirice [15].  

În România la fel găsim o mulțime de autori ce au împrumutat metodologia colegilor de 

vest, însă cei mai reprezentativi sunt cercetării de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (în cadrul 

căreia a fost fondat Laboratorul de Psihologie socială ce colaborează strâns cu școlile vest-

europene) și Universitatea „Petre Andrei” din Iași prezentate de Adrian Neculau (1938-2012), 

Mihai Curelaru, Luminița Mihaela Iacob, Andreea Vintilă, Viorel Robu, Anişoara Sandovici, 

Radu L., Vlăduț M., Cochinescu L., Cristea D., Gavreliuc A., etc., care au contribuit cu proiecte, 

monografii, capitole, articole, comunicări, studii empirice referitoare la domeniul reprezentărilor 

sociale. O contribuție aparte este traducerea materialelor franceze, engleze, germane aferente 

cercetărilor actuale ale reprezentărilor sociale în limba română. 

În Republica Moldova practic recent și-a manifestat interesul pentru domeniul 

reprezentărilor sociale. Cercetători ce au contribuit și contribuie la inițierea studierii teoriei 

reprezentărilor sociale sunt colaboratorii Universității Libere Internaționale din Moldova, 

Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți Mihai 

Șleahtițchi, Svetlana Rusnac, Șișianu A., Potâng A., Cazacu D., Popescu M., etc. [13].  

Afirmarea și consolidarea teoriei de reprezentări sociale a fost realizată prin mai multe 

căi. Școala europeană de doctorat în reprezentări sociale și comunicare (fondată în 1993 de 

Anamaria Silvano de Rosa) joacă un rol hotărâtor în dezvoltarea și expansiunea domeniului 

reprezentării sociale, cu sediul central în Italia – Universitatea Sapienza din Roma, și filialele în: 

Republica Cehă – Universitatea Masaryk din Brno, Franța – Universitățile Aix-Marseille și 

Montpellier III, România – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Spania – Universitatea din Țara 

Bacilor și Valencia. Pe lângă reprezentanțele de bază școala cooperează cu instituțiile de 

învățământ superior precum Universitatea din Linz (Austria), Școala de Studii Superioare în 

Științe Sociale și Paris V – Descartes (Franța), Universitatea Cambridge și Școala de Științe 

Economice din Londra (Marea Britanie), Universitatea Lusófona (Portugalia), Universitatea din 

Geneva și Lausanne (Elveția), Universitatea Matej Bel (Slovacia). Școala de asemenea are 

parteneri non-europeni: Universitatea din Buenos Aires (Argentina), Universitatea Federală din 

Santa Catarina (Brazilia), Universitatea din Ottawa (Canada), Universitatea Pedagogică din 

Beijing, Universitatea din Nankai (China), Universitatea Autonomă Metropolitană din Mexic 
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(Mexic), Universitatea de Stat din New York (SUA). Ea pregătește specialiști și experți în 

domeniul dat, organizează școli de vară profesionale internaționale, integrează o bază de articole 

și capitole științifice asupra temei reprezentărilor sociale pe site-ul școlii. În afară de aceasta, 

școala organizează sesiuni științifice denumite „reunini” practice internaționale (câte 2-3 pe an, 

din 2005) care de fiecare dată abordează câte un aspect specific al reprezentărilor sociale [2].  

Altă cale este cea de difuzare a cunoștințelor, realizărilor actuale în domeniu. Astfel, cea 

mai influentă revistă preocupată în speță de domeniul reprezentărilor sociale este revista științifică 

„Papers on Social Representations” („Lucrări despre reprezentări sociale”), fondată în 1992 de 

Johannes Kepler, Universitatea Linz din Austria. Din 2009 și până în prezent revista este 

publicată sub egida Școlii de Științe Economice și Politice din Londra, integrând ultimele tendințe 

în cercetările teoretico-empirice din domeniul reprezentărilor sociale. Această revistă include 

articole publicate de autori din toată lumea – Franța, Marea Britanie, Italia, Belgia, Austria, 

Republica Argentină, Mexic, Israel, Grecia, Rusia, Australia, Columbia, Cehia, România, 

Brazilia, SUA, Portugalia, etc. Publicațiile de asemenea includ materialele conferințelor dedicate 

reprezentărilor sociale care sunt organizate fiecare doi ani din 1992 în toată lumea (Montreal, 

Canada – 2000, Stirling, Marea Britanie – 2002, Guadalajara, Mexic – 2004, Roma, Italia – 2006, 

Bali, Indonesia – 2008, Tunis, Tunisia – 2010, Evora, Portugal – 2012, Sao Paulo, Brazilia – 

2014, Marseilles, Franța – 2016) [8]. 

Sammut George, Andreouli Eleni, Gaskell George, Valsiner Jaan (eds.) The Cambridge 
Handbook of Social Representations, Cambridge University Press, 2015, 480 p. prezintă o 

imagine de ansamblu asupra aspectelor principale ale teoriei reprezentărilor sociale care timp 

îndelungat au fost discutate și neînțelese, adunând toate  perspectivele teoretice și dezvoltări ale 

teoriei, unele dintre care au devenit piloni în psihologia socială [10, p. 3].   

Directorul Laboratorului de psihologie socială (fondat de Serge Moscovici în 1965) din 

cadrul Școlii de studii superioare în științe sociale, Denise Jodelet, a publicat recent monografia 

Representations sociales et monde de vie, Paris: Editions des archives contemporaines, 2015. 

Lucrarea exploră într-o manieră unică dinamica gândirii sociale, relevă contribuția originală 

asupra fenomenului reprezentativ examinat din mai multe puncte de vedere – epistemologic, al 

caracterului social, al pertinenței sociale, al aplicabilității, incluzând propuneri pentru cercetările 

viitoare, și având o rezonanță la nivel internațional, mai ales în Europa și America Latină [4]. 

Serge Moscovici Social Representations: Explorations in Social Psychology, Cambridge: 

Polity Press, 2000, 240 p., editată de Gerard Duveen, cuprinde o arie vastă de cercetări, analiză și 

sinteză a fenomenului reprezentării sociale, explică în detaliu ontogeneza conceptului de 

reprezentare socială, completând monografia cu reflectări și corelări referitoare la societate și 

teorie, conceptul de themata, conștiința socială și dezvoltarea ideilor [11].   

 Psihologia socială – buletinul Laboratorului „Psihologia câmpului social”, Universitatea 

„Al. I. Cuza” Iași, România fondată de Adrian Neculau rămâne deschisă tuturor cercetătorilor din 

domeniu, precum și celor din domeniile învecinate. Ea se adresează nu numai comunității 

științifice de psihologie socială, ci și publicului cultivat. Temele de interes pentru comitetul 

editorial sunt: Analiză instituțională; Antropologie socială; Cogniție socială; Comunicare socială; 

Dinamica grupului; Influență socială; Istoria psihologiei sociale; Personalitate socială; Psihologia 

maselor; Psihologia mediului; Psihologia organizațională; Psihologia socială aplicată; Relații între 

grupuri; Reprezentări sociale; Schimbare de atitudine; Tehnici de cercetare [9].  
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CUM SĂ REZOLVI CONFLICTELE? 

HOW TO SOLVE A CONFLICT? 

Rezumat 

Conflictele în cuplu apar atunci cînd așteptările noastre și ale partenerului nu sunt satisfăcute. 

Fiecare vine în relație cu propriile dorințe, nevoi și expectații care sunt bazate pe experiența anterioară, 

pe principiile și valorile noastre, pe imaginea pe care ne-am format-o despre cum trebuie să decurgă 

lucrurile. Atunci cînd apar conflictele, multe cupluri au tendința de a se destrăma. În loc să privim 

conflictele ca pe o amenințare le putem privi ca pe o oportunitate de a crește în cuplu și de a ne 

apropia. Pentru a ne împărtăși opiniile productiv și pentru a nu cauza și amplifica conflictele trebuie să 

ținem cont de cîteva aspecte: fiți răbdători; amîndoi doriți o relație armonioasă, clarificați dacă ați 

înțeles exact ceea ce partenerul a vrut să spună și să transmită, obiectivul nu este acela de a cîștiga 

cearta, ci de a rezolva problema, acceptă explicațiile și părerile celuilalt. 

http://mobil-t.ceps.lu/fichiers/2014_ACROSS_conference/
https://books.google.md/books/about/Social_Representations
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Cuvinte-cheie: dragoste, stres, conflict, neînțelegeri, perfecțiune, violență. 

Abstract 

Conflicts in the couple arise when our expectations and partner's expectations are not met. 

Each comes in relation to our own desires, needs and expectations that are based on our previous 

experience, our principles and values, the image that we have formed about how things should go. 

When conflicts arise, many couples tend to disintegrate. Instead of looking at conflicts as a threat, we 

can see them as an opportunity to grow up in the couple and get closer. In order to share our productive 

opinions and not to cause and amplify conflicts, we must take into account several aspects: be patient; 

both want a harmonious relationship, clarify if you understand exactly what the partner wanted to say 

and transmit, the goal is not to win the argument but to solve the problem, accept the explanations and 

opinions of the other. 

Key-words: love, stress, conflict, misunderstanding, perfection, violence 

În orice problemă de cuplu este bine ca cei doi parteneri să se concentreze în primul rând 

pe aspectele care vizează ameliorarea comunicării dintre ei. Orice conflict ar fi bine să fie abordat 

direct nicidecum evitat sau ignorat. Așadar, identificăm problema și încercăm să găsim împreună 

cu partenerul cea mai bună soluție de a o rezolva. Cum anume? De pildă, putem adopta acele 

comportamente care știm că oferă plăcere partenerului nostru. Este bine să ne comportăm astfel 

încât să oferim satisfacție celui de lângă noi. Psihoterapeuții au căzut de acord asupra existenței 

câtorva situații declanșatoare de conflicte acestea sunt [4]: 

1. lipsa de încredere, recomandări: 

- nu întârziați, iar dacă o faceți totuși, anunțați din timp că nu veți ajunge la timp;  

- nu mințiți, nici măcar nevinovat (nici pe partener, nici pe ceilalți);  

- nu aduceți în discuție probleme mai vechi - odată ce rostiți anumite lucruri, nu le veți 

mai putea retracta;  

- nu lăsați gelozia să distrugă încrederea și afecțiunea;  

- fiți receptivi atunci când vine vorba despre sentimentele celui de lângă dumneavoastră, 

chiar dacă nu sunteți de acord cu opinia lui. 

2. Dificultăți legate de viața intimă. 

Este bine de știut că și partenerii care se iubesc foarte mult pot experimenta astfel de 

probleme [6]. Dilemele cele mai des întâlnite în acest sens sunt direct relaționate de aspecte 

precum frecvența actelor sexuale, măsura satisfacției de cuplu sau maniera de a întreține actele 

sexuale [6]. 

3. Certuri cauzate de lipsa banilor. 

În multe cupluri, banii reprezintă o problemă reală, una de care se lovesc zilnic [7]. 

Partenerii de cuplu ajung să aibă diferențe pe baza deciziilor care se iau în familie, pe baza 

manierei în care se economisesc ori nu banii [7]. Soluția cea mai bună ar fi să aduceți vorba 

despre situația financiară o dată la fiecare trei luni și să stabiliți care sunt cele mai bune decizii cu 

privire la cheltuirea, economisire și investirea lor [7]. 

4. Aplanarea conflictului. 

Toate cuplurile au divergente de opinii - secretul nu stă în cantitatea momentelor 

conflictuale, ci în înțelepciunea cu care sunt soluționate [8]. Abordările distructive de genul țipăt, 

strigăt sau aruncat cu lucruri după celălalt nu fac decât să înrăutățească lucrurile [8]. Folosiți 

cuvinte neutre, nu monopolizați discuția doar în favoarea dumneavoastră și rămâneți deschis și la 

nevoile celuilalt [8]. 

5. Manipularea 

Tehnica manipulării presupune o anumită doză de înşelăciune sau, în cel mai bun caz, 
anumite intenţii ascunse, fapt care este în contradicţie cu onestitatea, deschiderea şi încrederea 

necesare într-o relaţie armonioasă pe termen lung. Cei manipulaţi se vor simiţi astfel trădaţi chiar 

şi numai de dorinţa partenerului de a-i manipula. „Trebuie să se ştie că un comportament obţinut 
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prin aceste metode nu este unul autentic, ci unul impus în care subiectul nu crede, nu se regăseşte, 

nu se simte fericit” [3]. Atunci când relaţia este afectată de un dezechilibru de putere, de cele mai 

multe ori manipularea este asociată cu coerciţia şi apare atunci când puterea nu este împărţită în 

mod egal. 

6. Barterul 

Termen preluat din limbajul comercial, barterul este definit ca un schimb echitabil de 

mărfuri. În relaţia de cuplu el este folosit ca un permis temporar de impunere a propriei dorinţe 

(„dacă faci asta pentru mine, voi face şi eu altceva pentru tine”). Aplicată în mod frecvent această 

metodă duce de cele mai multe ori la ţinerea evidenţei, dar şi la reproşuri de tipul „Dacă nu faci 

cum îţi cer eu, înseamnă că nu mă iubeşti.” [9]. „Nu este o dovadă a iubirii şi nici nu va avea 

avantaje de lungă durată dacă recurgeţi la aşa un «târg»”, avertizează Keren Rosner [9]. 

7. Persuasiunea 

O pledoarie care începe cu „ar trebui sa faci ce spun eu din următoarele motive” poate fi 

eficientă dacă se apelează la raţiune, seducţie sau la dezbatere [3]. Chiar dacă poate fi eficientă 

uneori, persuasiunea are la bază, spun psihologii, aceleaşi presupuneri ca şi coerciţia (drepturi, 

privilegii, inteligenţă superioară). În plus, dacă este utilizată în mod repetat, apar efecte negative 

similare cu cele ale coerciţiei [3]. 

8. Negocierea 

Cea mai eficientă şi cea mai sigură metodă de a determina persoana iubită să aleagă 

soluţia pe care o propuneţi într-o anumită situaţie este negocierea. Principalul atu al acestei tehnici 

este reprezentat de apelul la comunicare. „Pentru ca schimbările să nu fie percepute ca un 

sacrificiu sau să nu producă tensiuni, cel mai bine este să fie negociate”, spune Keren Rosner [3]. 

Negocierea trebuie făcută raţional, cei doi parteneri aducând alternativ argumente pentru 

a fi analizate, adaugă specialistul. Scopul negocierii este cooperarea. Nimănui nu îi place să se 

supună, dar tuturor ne place să cooperăm, spun psihologii. Invitaţia la cooperare presupune însă 

recunoaşterea valorii celuilalt. Când oamenii se simt apreciaţi, au tendinţa să coopereze [3]. Când 

se simt subestimaţi, au tendinţa să respingă ceea ce pentru ei pare a fi invitaţie la supunere. Dacă 

vreţi cooperare, trebuie să îl faceţi pe celălalt să se simtă valoros. Nu îi expuneţi însă propria 

valoare, pentru că asta poate fi considerată a fi manipulare. „Când îl facem părtaş la viaţa noastră 

şi ne consultăm cu partenerul, îi demonstrăm indirect că apreciem gândirea, raţionamentul lui, că 

ne încredem în înţelepciunea şi discernământul lui. Ii dovedim încrederea în el ca persoană şi ca 

partener”, mai explică Keren Rosner [3]. Fiecare persoană care se angajează într-o relație are 

așteptări de la partener, iar acest lucru este reciproc. Aceste așteptări se bazează pe experiențele 

fiecăruia din trecut, din copilărie, a unor convingeri în urma relaţiilor eşuate, sau sunt formate în 

funcție de personalitate. Oricât de multe lucruri ai în comun cu partenerul tău de viață, nu veți 

gândi niciodată la fel, deoarece fiecare om este unic în felul său, iar acest aspect nu poate fi 

schimbat [2]. Multe cupluri văd conflictul ca pe o cale de ieșire, apare teama care nu este 

niciodată un sfetnic bun iar ambii parteneri se pot simți amenințați. Atunci când ne simțim atacați, 

prima reacție este de a răspunde atacului, ceea ce nu este tocmai favorabil [2]. În loc să vezi 

conflictul ca pe o amenințare sau ca pe un impas din care crezi că nu vei mai putea ieși, încearcă 

să îl vezi ca pe o oportunitate de a repara greșelile și de a trece mai departe cu forțe noi. O bună 

modalitate de a evita conflictul este de a încerca să nu îți exprimi opinia atunci când nu este cazul. 

Nu orice dezacord trebuie să fie un argument, iar atunci când te găseşti în mijlocul unui conflict, 

încearcă să îți cântărești vorbele deoarece de cele mai multe ori ele rezultă a fi foarte grele [2]. 

Amintește-ți că celălalt este îndreptățit să își exprime părerea și că a dobândit pe parcursul 

timpului un set de experiențe diferit de al tău. Răbdarea este primordială, cu toate că este greu să 

ne amintim de ea atunci când „luăm foc”. Cel mai favorabil mod de a evita cearta este de a lua o 

pauză atunci când situația scapă de sub control. Cu calm, discuția se poate relua ulterior când 

tensiunile nu mai sunt atât de apăsătoare [2]. Atacurile personale pot fi dure, foarte dăunătoare și 

de lungă durată iar partenerul fiind iritat, te poate răni fără intenţia de a îți face rău. Obiectivul tău 
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trebuie să fie mereu cel de a rezolva problema, nu de a ieși învingător din luptă. La final, după ce 

ați avut posibilitatea să lămuriți lucrurile și să ajungeți la un numitor comun, situația se va 

ameliora iar furtuna trebuie lăsată în urmă [2]. Conflictele sunt dureroase, dar pot fi văzute ca 

oportunităţi de apropiere fizică, psihică și sufletească, care va aprofunda sentimentele și va lega 

strâns relația. Rolul uriaș al comunicării într-o relație nu poate fi contestat de nimeni, dar atunci 

când există probleme de comunicare, apar conflictele. Unii oameni sunt dispuși să recurgă la orice 

compromisuri pentru a le face pe plac celorlalți, chiar dacă ei sunt cei afectați. Alții pasează 

responsabilitatea în mâinile partenerilor și îi vor face astfel răspunzători pentru toate 

neînțelegerile. Sunt persoane care se distanțează emoțional pentru a nu fi rănite iar altele se 

implică în conflict dar încearcă să aplaneze situația schimbând subiectul [2]. Aceste tipuri de 

comportamente nu sunt benefice, din contră, situația trebuie abordată din alte unghiuri, pozitive. 

Multe probleme minore ajung să devină subiecte de discuție din incapacitatea de a gestiona 

situația. Fiecare problemă are o rădăcină, uneori dificil de descoperit, dar cu perseverență o poți 

afla. Lipsa de încredere este deseori cauza care declanșează conflictul [2]. Oamenii se apropie 

datorită relaţiei deschise, care le permite să se cunoască. Nu uita că partenerul tău ți-e și prieten, 

când v-ați cunoscut, relația voastră a fost una de prietenie care, în timp, a avansat. Privește-l ca pe 

un prieten foarte bun atunci când ai probleme, cu siguranță îți va da sfaturi bune. Sunteți doi, 

sunteți o echipă, faceți lucrurile care vă plăceau când v-ați cunoscut, sau reinventați-vă. O să 

trezească noi emoții în interiorul vostru [2]. Calitățile celuilalt nu trebuie uitate, amintește-ți „te-

am plăcut și te-am ales pentru că…” [2]. 

 Dar mai înainte de toate trebuie să existe respect, care constituie baza unei relații solide 

și de lungă durată [2]. 
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NORMAL – ANORMAL, ÎN CONTEXTUL FENOMENELOR SOCIALE ACTUALE 

NORMAL - ABNORMAL IN THE CONTEXT OF CURRENT SOCIAL PHENOMENA 
Rezumat 

În lucrarea de față abordăm una dintre cele mai importante probleme, care reprezintă suportul 

diferitor cercetări și preocupări în domeniile socio-umane și anume normalitate și anormalitate. Două 

noțiuni care pot veni în ajutorul umanității pentru o convertire între uman și inter-relațional a omului 

cu mediul socio-spațial. Încercam să abordăm noțiunile de normalitate si anormalitate intr-un context 

global și într-o epocă a globalizării, o epocă unde spațiul virtual distruge toate limitele geografice și 

culturale. E greu de definit norma în conformitate cu regulile stabilite din trecut, astăzi orice normă 

ascunsă în hotarul geo-cultural este condamnată la eșec și nu poate avea eficacitatea necesară în relație 

cu sarcinile propuse. 

Cuvinte-cheie: normalitate, anormalitate, fenomene sociale, schimbări sociale, globalizare, 

configurație 
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Abstract 

In this paperwork we try to adress the most important problems of the socio-human concerns, 

normality and abnormality. Two concepts that can aid the conversion of human and inter-human 

relationship with the socio-spatiol medium. We try to adress the notions of normality and abnormality 

in a global context, where the cyberspace destroys all geographical and cultural boundaries. It's hard to 

define normality based on rules established in the past, because today, every norm that is hidden in 

between the geo-cultural border is deemed to failure, and it cannot fulfill it's established tasks. 

Key-words: normality, abnormality, social phenomena, social changes, globalization, 

configuration. 

În lucrarea de față abordăm una dintre cele mai importante probleme, care reprezintă 

suportul diferitor cercetări și preocupări în domeniile socio-umane și anume normalitate și 

anormalitate. Două noțiuni care pot veni în ajutorul umanității pentru o convertire între uman și 

inter-relațional a omului cu mediul socio-spațial. Încercam să abordăm noțiunile de normalitate si 

anormalitate intr-un context global și într-o epocă a globalizării, o epocă unde spațiul virtual 

distruge toate limitele geografice și culturale. E greu de definit norma în conformitate cu regulile 

stabilite din trecut, astăzi orice normă ascunsă în hotarul geo-cultural este condamnată la eșec și 

nu poate avea eficacitatea necesară în relație cu sarcinile propuse. 

Cuvinte-cheie: normalitate, anormalitate, fenomene sociale, schimbări sociale, 

globalizare, configurație 

Introducere 

 Omul de azi este pus în situația de a-și împărți existența între extremele normalității și 

anormalității. 

Teoriile relativității de o sută de ani în urmă, au afectat viața noastră de zi cu zi, în mai 

bine și în mai rău. În mai bine, deoarece au permis progrese tehnologice care astăzi ar permite 

pace și prosperitate pentru toată omenirea, deși, din păcate, pentru alegeri pur politice și 

economice aceste progrese au fost adresate din nou la război și nedreptate socială.  

Suntem căzuți într-o capcană. Am ajuns să credem că „totul este relativ”. Totul poate fi 

justificat. Nu există puncte de referință. Bun sau rău, corect sau greșit, frumos sau urât, și-au 

pierdut orice conotație obiectivă. 

 Într-un cuvânt, nu mai poate fi identificabil pe orice plan (etic, artistic, biologic…) ceea 

ce este NORMAL. Totuși, în natură, realitatea e cu totul alta. În natură se consideră a fi normal 

ceea ce se întâlneşte mai frecvent. În timp ce ceea ce este mai deosebit, sporadic, mai puțin 

frecvent, se dovedește a fi „deviat de la normă”. 

 Aceasta este o problemă care a însoțit dintotdeauna umanitatea, și se iau în considerație 

aspectele socio-economice care au dus la profit această dificultate umană în era post-industrială 

contemporană. 

Normalitatea, trebuie să transforme, din capcana existențială, un punct de referință 

constant pentru a putea conștientiza cu adevărat realitatea în care trăim, cu noi înșine și cu ceilalți. 

La fiecare observație a ceea ce se întâmplă în natură, derivă un comportament. Acest 

lucru în orice context nu numai uman dar și a tuturor organismelor care trăiesc în general, plante 

sau animale, percep mediul extern și în funcție de ceea ce se întâmplă „normal” ele reușesc să se 

adapteze și să evolueze.  

Omul, cu cea mai evoluată capacitate rațională, mai mult decât orice alt organism ar 

trebui să stăpânească această oportunitate: să observe „norma” pentru a putea să evolueze. În 

schimb, din moment ce el și-a dat seama că, folosind metoda cu propria sa raționalitate poate 

modela „norma”, a fenomenelor naturale, el însuși s-a găsit victima propriei transformări.  

Termenul artificial a devenit sinonim cu „non-natural” sau chiar cu „anormal”. În timp ce 
omul însuși este un produs al naturii, orice produs al său trebuie considerat a fi „natural”.   

Ceea ce este normal sau excepțional în natură nu mai contează, pentru că „norma” poate 

fi oricând perturbată de controlul uman.  
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Nu odată, în ultimele decenii, realitatea în care trăim și modul de comportament la care 

am fost și suntem provocați/dresați, în spațiul public, dar și, prin invazia media, în cel familial, ne 

obligă „în tot timpul și în tot locul” la întrebări de genul: Este lumea aceasta în care trăim o lume 

normală? Este „normalitatea” socială doar un concept irealizabil, idealizant, o iluzie naivă, sau e o 

stare de fapt reală, conform unor norme/principii de viață acumulate, verificate, omologate de-a 

lungul timpului? Dar „anormalitatea” ar fi doar un derapaj temporar de la normalitate – cronicizat 

permanentizat din lipsa normei, a principiului?  

Într-un interviu (Normă, normalitate, azi. 2011), matematicianul Solomon Marcus, 

spunea că normalitatea este ceva foarte vag, prea impregnat de elemente subiective, că termenul e 

foarte ambiguu sub toate aspectele: social, psihologic, medical. Pentru unii, e normal ceea ce 

exprimă starea majorității populației. Pentru alții, e normal ceea ce era între cele două războaie 

mondiale etc. Se consideră de multe ori normal ceea ce exprimă starea de mijloc: nici prea prost, 

nici prea deștept; nici prea sărac, nici prea bogat; nici prea ignorant, nici prea erudit, etc. Putem 

continua la infinit. Putem observa că în medicină se evită definirea directă a stării de sănătate, se 

indică intervalul de normalitate al unor parametri ai stării de sănătate.   

Care ar fi atunci strategia corectă? În medicină, se studiază bolile, nu starea de sănătate. 

O educație eficientă a gândirii logice se face prin explicarea greșelilor de logică cele mai 

frecvente, la fel, pentru greșelile de ortografie și de gramatică. Se stabilesc sancțiuni, care merg de 

la contravenții până la pedepse cu închisoarea, în cazul infracțiunilor comise în trafic, de șoferi 

sau de pietoni. Toate domeniile care sunt guvernate de reguli ajung astfel la o idee de 

corectitudine, de normalitate, dar ajung la ele pe cale indirectă, prin intermediul observării 

abaterilor de la reguli. Greșeala este mai clară, mai ușor observată și evaluată decât corectitudinea. 

În consecință: normele singure sunt de cele mai multe ori fie neclare, fie neputincioase, fie cu 

efecte negative. De la caz la caz, trebuie să decidem cu ce le suplimentăm.  

Psihiatrul, Ion Vianu, spunea că, cine filozofează găsește că viața este anormală, cine nu, 

nu. Și asta aproape în orice epocă.   

Conceptul de anomie („a-nomia” egal lipsă de lege, adică starea unei societăți care nu se 

mai guvernează după principii bine stabilite) a fost introdus de E. Durckheim în 1893. Anomia, în 

care clasicul sociologiei vede cauza principală a sinuciderilor din vremea sa, este probabil criteriul 

cel mai solid al definirii anormalității. Deci, în plină „Belle Epoque”, savantul considera că 

trăiește o epocă profund anormală.   

O societate omenească este o cetate care, pe măsură ce se ruinează, se reconstruiește. Este 

un câmp de ruine în cuprinsul căruia s-au deschis numeroase șantiere. Pe unele se restaurează 

vechile clădiri, pe altele se ridică construcții noi. Am putea numi această combinație de distrugere 

și de edificare o babilonie. Amintirea stilizează și introduce un pic de ordine. Prezentul este 

haotic, ca viața. 

În fond, o societate cu adevărat anormală este doar aceea unde este prezentă calamitatea, 

naturală sau determinată de om. Războiul, revoluțiile în faza lor acută, inundațiile, cutremurele 

sunt anormale. Atunci se poate manifesta tot ce este mai bun în om: eroismul, solidaritatea, 

dăruirea de sine. Dar vremurile anormale pot fi și vremuri ale trădărilor, ale crimelor contra 

umanității și genocidelor. Vremuri sublime și vremuri de groază, concomitent. „Normalitatea” se 

acomodează foarte bine cu stagnarea, cu un orizont întors exclusiv și stereotipic spre trecut și care 

întârzie să nască cel puțin un proiect, dacă nu o civilizație.  

Multitudinea de definiții date conceptelor de Normalitate și Anormalitate 

 Definiția normalității nu se construiește de la sine: ca orice definiție are nevoie de un 

anumit referențial. Referențialul normalității este alcătuit din elemente la prima vedere 

contrastante: conformitatea și devianța. Comportamentul normal apare ca rezultat al contrapunerii 

comportamentului deviant celui conformist. Pentru a avea loc această contrapunere e necesară 

existența unui teritoriu comun celor două tipuri de comportament: acesta este teritoriul normelor 

sociale. 
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 Raportarea la normă califică individul și comportamentele sale: conformistul este un om 

normal, pentru că respectă normele sociale, pe când deviantul este anormal, pentru că le încalcă. 

O asemenea perspectivă presupune fetișizarea – cel puțin într-o anumită măsură – conceptului de 

normă socială: ea constituie fundamentul modului normativist de înțelegere a vieții sociale. 

Perspectiva normativistă are un aer dogmatic, dat de postulatul pe care se sprijină: simplul fapt al 

existenței normelor implică respectarea lor. Acest mod de a privi societatea exclude în bună 

măsură indivizii, pentru că ignoră diversitatea acestora și a grupurilor sociale, pozițiile din care 

este compusă structura socială, reprezentările asupra societății asociate acestor poziții, 

caracteristicile sub-lumilor sociale etc.  

Viața cotidiană a oamenilor nu are mare lucru în comun cu postulatul normativist și 

judecățile derivate din el : indivizii își urmăresc interesele, se întâlnesc cu ceilalți, muncesc, se 

distrează, visează, iubesc sau se detestă, în spații sociale concrete, în care normele sunt definite și 

redefinite permanent, în funcție de situațiile în care sunt implicați indivizii. Aceștia sunt 

conformiști pentru anumiți indivizi și grupuri, după cum pot fi devianți în ochii altora, adepți ai 

respectării normelor în spațiul public și practicanți constanți sau ocazionali ai devianței secrete în 

spațiul privat.  

Criteriul pe baza căruia stabilim caracterul normal sau patologic al unui fapt social este 

generalitatea sa: frecvența unui fapt, indicator al normalității sale, trebuie analizată în cadrul unui 

tip social dat, într-o anumită fază a evoluției sale. Cu alte cuvinte, un fapt poate fi normal într-o 

societate și anormal în altă societate. Generalitatea ca și raritatea unui fapt sau altul sunt date de 

condițiile de existență ale vieții colective.  

Norma ideală stabileşte un ideal de normalitate atât din punct de vedere individual, cât şi 

comunitar. Acesta poate fi exemplificat prin unele „tipuri ideale” pe care le descrie, le invocă şi le 

promovează o anumită cultură şi care se exprimă în formulări normative, prescriptive. Din această 

perspectivă, normalitatea este percepută ca o îmbinare echilibrată, armonioasă şi optimală a 

aparatului mintal având drept rezultantă o funcţionalitate optimă. Iar F. Cloutier afirma că 

conceptul de sănătate mintală nu poate fi înţeles decât prin sistemul de valori al unei colectivităţi. 

S. Freud afirma despre normalitate că un Ego normal este ca şi normalitatea în general, o 

ficţiune ideală.  

Normalitatea ideală defineşte felul în care individul şi comunitatea consideră că persoana 

ar trebui să fie. Desigur, normativitatea ideală nu este şi nici nu poate fi niciodată atinsă efectiv cu 

atât mai mult cu cât ea variază mult în funcţie de contextul sociocultural, istoric şi geografic 

(etnic, comunitar, statal, religios, ş.a.).   

Un alt mod de a aprecia normalitatea este perspectiva responsivă sau funcţională (Kolle, 

K.) care reflectă măsura în care un organism, o persoană, un subiect îşi împlineşte rolul funcţional 

pentru care există în economia sistemului din care face parte.  

Pentru a putea defini normalitatea în întreaga sa complexitate, considerăm că este necesar 

de a porni de la definiţia pe care DEX-(1998) o cuprinde : cuvântul normă-ca fiind sănătos din 

punct de vedere fizic şi psihic, aceasta luând în considerare etimologia cuvântului „normal” ce 

provine din latinescul “norma” egal cu un unghi drept. Această verticalitate, adică, nici o abatere 

spre dreapta sau spre stânga, deci, întotdeauna 90 de grade = unghi drept, decodifică practic 

elementul de normalitate în similitudinea sa cu starea de bine, de sănătate.  

 Astfel, Sillamy N. (1995) în Larousse prezintă normalitatea ca o noţiune relativă, variabilă de la 

un mediu socio-cultural la altul şi, în plus, precizează că, “în medicină există tendinţa de a asimila 

omul normal individului perfect sănătos, individ care, la drept vorbind, nu există”. Acest deziderat 

este surprins şi de Anaxagoras la care “omul este măsura tuturor lucrurilor”de aceea ni se pare 

“absolut normal” ca “totul să meargă bine”, să nu existe nici o abatere, de fapt nici un element 

care ar putea desfăşura la un moment dat, o situaţie de dezechilibru, potenţată ca deviere de la 

normă. În întâmpinarea celor amintite Athanasiu A. (1983) remarcă faptul că noţiunea de 

normalitate (normă, normativitate) ar constitui fundalul stării de sănătate care se constituie ca o 
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calitate. Normalitatea vizează abordarea medicală, tradiţională plasându-se în domeniul medicinii 

curative, în timp ce sănătatea vizează abordarea psihosomatică, înscriindu-se în aria medicinii 

preventive. Nevoia de normalitate apare şi pe fondul unei ordini umane necesară atât în evoluţie 

cât şi în congruenţă cu celelalte valori care converg spre dezvoltare şi cogniţie.  

Normalitatea utopică stabileşte o normă ideală (valorică) stabilind elementul de 

normalitate, atât din punctul de vedere al individului cât şi al comunităţii. Normalitatea ideală se 

identifică prin ceea ce ar trebui să fie individul şi comunitatea, raportate la întregul ce reprezintă 

valoarea sub aspectul culturii, civilizaţiei, apartenenţei la textura istorico-geografică a 

ancestralului. De aceea, a defini normalitatea ideală a suscitat şi suscită şi azi, “piatra de 

încercare” a multora, chiar dacă, formaţia lor, filosofică, medicală, artistică psihologică sau 

ştiinţifică aduce conceptul mai aproape sau nu de utopic. Interesante prin valoarea lor din punctul 

de vedere al raportării enunţului la norma ideală, par a fi concepţiile lui:   

- A. Adler - Capacitatea persoanei de a dezvolta sentimente sociale şi de a fi 

productivă/creativă sunt legate de sănătatea mintală; capacitatea de a munci creşte stima de sine şi 

face persoana capabilă de a se adapta.  

- L. Kubie - Normalitatea este capacitatea de a învăţa din experienţă, de a fi flexibil şi de 

adaptare la schimbările din mediu.  

- E. Erikson - Normalitatea este capacitatea de a fi stăpân pe perioadele vieţii: încredere/ 

neîncredere; autonomie/îndoială; iniţiativă/vinovăţie; activitate, producţie/inferioritate; 

identitate/confuzie de rol; creaţie/stagnare; integritatea ego-ului/disperare.  

- O. Rank - Normalitatea este capacitatea de a trăi fără teamă, vinovăţie sau anxietate şi 

aceea de a avea responsabilitatea propriilor acţiuni.  

- S. Freud - Normalitatea este o ficţiune ideală; fiecare ego este psihotic într-un anumit 

moment într-o măsură mai mare sau mai mică.  

- M. Klein - Normalitatea este caracterizată prin tăria de caracter, capacitatea de a face 

faţă emoţiilor conflictuale, capacitatea de a trăi plăcerea fără a provoca conflicte şi capacitatea de 

a iubi. 

- K. Menninger - Normalitatea este capacitatea de a se adapta lumii exterioare cu 

mulţumirea şi cu capacitatea de a stăpâni fenomenul de aculturaţie.  

E necesar a sublinia faptul că enumerarea anterioară nu a rezolvat problema, ci doar a 

surprins prin nuanţare, modalitatea variată de expresie a normalităţii utopice într-o contextualitate 

dată.  

Normalitatea ca proces reprezintă o rezultantă a subsistemelor care operează şi 

interacţionează între ele, producând în final, schimbarea. În cadrul acestui concept, o atenţie 

trebuie acordată în primul rând modului în care se circumscriu unei dezvoltări „in extenso” 

conceptul de normal şi patologic, fapt care la un moment dat poate schimba scara valorilor umane. 

În cadrul celor mai recente preocupări privind fenomenul de normalitate, literatura de specialitate 

adaugă celor cunoscute, legătura cu adaptarea şi comunicarea, văzute cele două ca un demers 

cognoscibil necesar noilor cerinţe ale dezvoltării valorii umane într-o comunitate dată. Astfel, 

Tudose Fl.(2003) surprinde elementul de legătură dintre normalitate şi comunicare. După acelaşi 

autor „normalitatea presupune o capacitate de comunicare şi elaborare continuă a informaţiei care 

să asigure armonia la nivelul subsistemului individual, familial, social sau grupal”.  

Relaţia dintre normalitate şi adaptare presupune acea legătură care poate porni de la 

faptul că adaptarea, după Tudose Fl.(2003), este un echilibru care se stabileşte între personalitate 

şi lumea înconjurătoare, lume constituită din persoane, situaţii, spaţiu cultural, obiecte, etc.  

Fiind un proces mai complex, adaptarea se raportează şi la modalitatea în care asumarea 

unui risc sau a unui eşec, poate influenţa în final, un comportament adaptiv al unei persoane, ca 

efect al existenţei sau nu a elementului de normalitate. 

Ce-ar fi normalitatea în fapt? Poate, aşa cum spunea R.E.Money-Kryle “capacitatea de a 

atinge deplina conştiinţă de sine care de fapt nu este niciodată pe deplin obţinută”. Şi cu toate 
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acestea în opinia lui Rafe J. există 5 criterii sau “puncte cardinale” când “omul va fi considerat cu 

atât mai normal, cu cât este mai aproape de punctul cardinal teoretic”. Astfel, Athanasiu A.(1983) 

unul dintre cei pentru care “psihologia medicală” este cea de cunoaştere reală a vieţii psihice, 

interpretează catalogarea enunţată anterior sub forma: 

1. interdependenţa psihofizică = omul este cu atât mai sănătos cu cât îşi simte mai puţin 

organismul funcţionând, iar fenomenele psihonormale trebuie să-şi păstreze o autonomie cât mai 

neîntreruptă faţă de eventualele afecţiuni somatice; 

2. calitatea funcţiilor psihice = organele, în calitatea lor de instrumente trebuie să fie 

intacte, iar funcţiile psihice se cer cât mai perfecţionate prin exerciţii; 

3. direcţia (orientarea) formelor efective = se pretinde un just raport între “autodefiniţie” 

(apărarea şi afirmarea de sine) şi dăruirea, devotamentul (Hingabe); 

4. raportul cu realitatea = în mijlocul “valorilor vieţii”, izotonia se cere menţinută în ciuda 

eşecurilor care deprimă, în ciuda succeselor care exaltă-şi aceasta printr-o neîncetată şi obiectivă 

examinare a realităţii; 

5. menţinerea unităţii sufleteşti = aceasta însemnând: 

a) unitatea de tonus (egalitate de dispoziţie, continuitate de efort)- care se menţine prin 

intervenţia iniţiativei; 

b) unitate de conducere (coeziune psihică, acord între idei şi între gând şi fapte)- 

perfectată prin străduinţă; 

c) unitate de atitudine-garantată de adeziunea masivă a afectivităţii noastre la câteva 

“constante”. 

Căutarea între existenţa elementului de normalitate poate continua şi e necesar acest 

lucru, atât din partea psihologului cât şi a medicului, deoarece, aşa cum afirma Rudică T, Costea 

D.(2004) “normalitatea psihică nu exprimă altceva decât acea nevoie de coeziune, de coerenţă a 

sistemului personalităţii, care-l menţine pe individ, pentru un timp mai îndelungat, consecvent cu 

sine însuşi, pentru a putea persevera astfel pe linia scopurilor sale fundamentale în viaţă”. De fapt, 

este o recunoaştere a ceea ce Mărgineanu N. (1944) prezenta prin elementul de sănătate, ca fiind o 

colaborare armonică între forţele psihice, corporale şi sociale, un “rezultat al adaptării sau 

integrării forţelor sufleteşti … la sine, la corp şi la societate”.   

Acelaşi autor aminteşte faptul că persoana sănătoasă sufleteşte se poate recunoaşte după două 

trăsături principale şi anume: 

a) sentimentul de bună stare, linişte şi pace interioară; 

b) relaţii “normale” cu semenii şi societatea, iar omul normal e un “om de înţeles, cu care 

convieţuirea nu e numai cu putinţă, ci chiar plăcută”. 

În acelaşi context al exprimării, Mărgineanu N.(1944) vorbeşte şi despre sentimentul de 

suferinţă care este uneori rezultatul unui efort spre mai multă ordine şi echilibru, subliniind faptul 

că sunt “negaţia ideii de boală, iar adaptabilitatea depinzând de grup şi individ, ştiind că “geniul 

nu a fost niciodată iubit de cei din jurul său”. 

Normal și Anormal în contextul configurărilor și fenomenelor actuale 

Dacă configurările ar putea fi considerate ca o parte componentă a evoluției sociale, 

atunci, fenomenele sunt inevitabile. Ca urmare apare întrebarea: „care este definiția și rolul 

normalității într-o lume a configurărilor și a fenomenelor sociale?” 

Noi considerăm că normalul face parte integrală împreună cu configurările și fenomenele 

într-un demers evoluționist social. Normalitatea este un factor care se situează între configurări și 

fenomene și totodată este formată și alimentată de acești doi factori și viceversa. 

Normă, în contextul configurării și fenomenelor este un instrument obligatoriu pentru 

menținerea securității individuale, sociale, cât și a întregii societăți umane. Normalitatea 

contribuie la cristalizarea configurațiilor iar în același timp este influențată și de fenomenele deja 

existente. 
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Cu cât fenomenele sociale sunt în creștere, normalitatea este influențată, și ca urmare 

configurările au un demers mai rapid iar etapa lor de cristalizare devine mai lentă, și în contextul 

respectiv, normalitatea nu se mai poate manifesta pe deplin. Pentru o manifestare existențialistă a 

normalității e nevoie de o configurare cristalizată și cât mai puține fenomene sociale. 

Într-un cuvânt, normalitatea are corelație directă cu configurațiile și fenomenele sociale, 

este mediatorul figurii sociale (configurarea cristalizată a societății) și a fenomenelor sociale. 

Fenomenele, de obicei, fac parte a anormalității, dar configurarea reprezintă norma. 

Într-un context actual global, într-o lume fără o configurație clară, cum poți defini 

normalitatea și anormalitatea? Care este limita normalității și anormalității într-o epocă unde 

hotarele naționale, culturale, economice, geografice și spațiale sunt în totalitate spre o continuă 

redefinire? Cum putem astăzi discuta despre normalitate dacă elementul principal definit până 

acum în diferite literaturi de specialitate, nu mai are configurația necesară? 

În incapacitatea de a găsi o formulă largă a normalității cu siguranță e greu de definit și 

anormalitatea. Astăzi e o sarcină extrem de grea chiar și în fața oamenilor de știință și nu credem 

că cineva își poate asuma riscul de a defini normalitatea și anormalitatea în sensul larg al 

cuvântului. Poate atunci când mersul social global se va îndreaptă spre individualizarea societății 

umane, noi vom putea cu o siguranță mai mare să definim normalitatea și anormalitatea cu o 

conotație individuală, cu o conotație într-un context social mai larg. 

Asta înseamnă că putem stabili anumite criterii individuale care pot sta la baza 

normalului și anormalului, și anume, orice gândire, acțiune sau comportamente ale indivizilor care 

nu dăunează sau deranjează lui însuși sau mediului înconjurător. 

Orice acțiune a indivizilor care contravine o bună funcționare a relației între individ și 

mediu sau în relație cu membrii mediului înconjurător, poate fi considerată un act anormal. 

În schimb, normalitatea, este activitatea individului în contextul mediului înconjurător 

unde aduce beneficiul individual, cât și a mediului său, și contribuie la dezvoltarea capacităților 

bio-psiho-socio-spațiale ale indivizilor. 

Mediul de securitate (de la nivelul naţional până la cel mondial, trepte care, de altfel, se 

află sub o puternică şi permanentă condiţionare reciprocă) se caracterizează, la începutul secolului 

al XXI-lea, prin modificări profunde şi adeseori surprinzătoare prin velocitate şi consecinţe. 

Lumea devine tot mai complexă, iar fenomenul globalizării se afirmă tot mai mult ca fiind 

ireversibil. 

În cadrul oferit de dezbaterile ştiinţifice se desfăşoară o adevărată dispută legată de 

vechimea acestui fenomen – este el unul nou apărut sau, dimpotrivă, a fost întâlnit în diferite 

etape ale evoluţiei umanităţii? 

Globalizarea contemporană este planificată şi orientată prin instrumente instituţionale, 

puternic articulate la nivel regional. În plus, ea tinde să cuprindă toate sectoarele vieţii sociale, de 

la economic la cultural, dar în primul rând, ea încearcă să stabilească anumite caracteristici 

globale în domeniile politicii, dreptului şi guvernării. Până acum nu s-a reuşit o definiţie exactă a 

ei, pentru că în dezbaterile asupra globalizării există mai multe controverse. Pentru ca procesul 

analitic să-şi împlinească finalitatea, interesează nu numai conceptualizarea, dar şi cauzalitatea 

(sursa noii ordini mondiale), impactul (înţeles ca şi consecinţă asupra existenţei zilnice a 

individului) şi evoluţia, traiectoria globalizării. 

La modul generic, globalizarea exprimă procesul de extindere a activităţilor sociale, 

economice şi politice peste graniţe (naţionale, apoi regionale), astfel încât evenimentele apărute 

sau deciziile luate într-o anume zonă a arealului mondial ajung să aibă semnificaţii şi să 

influenţeze şi vieţile celor aflaţi într-un alt colţ al lumii. 

Există unele caracteristici care prezintă o certă continuitate:  

– globalizarea contemporană este rezultat al unor transformări tehnologice şi economice 

(ordine economică mondială mult mai liberală), al unor evoluţii politice şi mediatice;  



314 

 

– globalizarea contemporană este indisolubil legată de modernizare (de aceea ea este 

văzută, adeseori, ca expresie a intereselor statelor capitaliste dezvoltate, capabile să susţină, 

financiar în primul rând, modernizarea); 

 – pentru prima dată, subiectul globalizării devine comunitatea internaţională; 

 – globalizarea contemporană se clădeşte pe o extinsă democratizare politică, ceea ce 

înseamnă că este asociată şi cu libertatea cuvântului, libertatea de credinţă, presă liberă, dreptul de 

asociere liber consimţit;  

– dar globalizarea presupune şi dreptul de contestare, ceea ce în plan practic se traduce 

prin acceptarea ei, sau nu.  

Consecinţele globalizării sunt dintre cele mai diverse. Astfel:  

– apar oportunităţi extraordinare pentru unele state, permiţându-le să valorifice într-un 

mod superior avantajele oferite de progresul tehnologic şi de deschiderea pieţelor;  

– sunt reduse distanţele şi se permite comunicarea în timp real;  

– se formează o conştiinţă globală care reclamă, la modul ideal, şi o abordare la scară 

planetară a problemelor; – apar preocupări legate de creşterea inegalităţilor pe plan intern şi 

extern; vechiul conflict între Nordul bogat şi Sudul sărac fiind înlocuit de o nouă diviziune a 

muncii;  

– se inaugurează o epocă de severă inegalitate, în primul rând, printr-o deteriorare a 

distribuţiei veniturilor, ceea ce face ca procesul analizat să fie tot mai mult asociat cu viaţa de zi 

cu zi;  

– statul-naţiune are de înfruntat concurenţi serioşi (organizaţiile guvernamentale 

internaţionale şi corporaţiile multinaţionale) în privinţa primordialităţii pe scena internaţională. 

Globalizarea nu-i altceva decât un factor creator a fenomenelor sociale în cadrul societății 

tradiționale și ca urmare normalitatea și configurările societății respective vor avea de suferit. 

În concluzie, globalizarea este un proces sau un set de procese, care întruchipează o 

transformare în organizarea spaţială a relaţiilor şi a tranzacţiilor sociale – analizate în termenii 

extensiunii, intensităţii, velocităţii şi impactului lor – generând fluxuri şi reţele transcontinentale 

sau interregionale de activitate, interacţiune şi exercitare a puterii. Mai prozaic spus, globalizarea 

deschide spaţiul naţional pentru fluxul de persoane, bunuri, capital, tehnologie, informaţie, 

determinând, sub auspicii politice şi economice, stabilirea de legături între diferitele paliere 

(orizontale şi verticale) de organizare a societăţii. Angrenajul a fost pus în mişcare. Funcţionează. 

Schimbările implicate de globalizare nu pot fi stopate. Totul depinde de capacitatea omului de a le 

gestiona în mod eficient, canalizându-le spre ţinte dezirabile: prosperitate şi normalitate, 

sincronizare şi integrare. 

Impactul revoluției industriale asupra societății a fost amintit în nenumărate rânduri. 

Astfel, ca o consecință a schimbării sociale, multe societăți din lume au fost caracterizate ca fiind 

«moderne». Modernitatea, în temeni sociologici, se referă la un model de organizare socială și 

viață socială care este legată de industrializare. Ea implică înlocuirea tradiției prin rațiune, ca o 

modalitate de a privi lumea, și accentuarea eficienței, ca un principiu călăuzitor al acțiunii sociale 

(Weber). 

Primii teoreticieni ai modernității (Toennies, Durkheim, Weber si Marx) au avut o 

concepție complexă despre modernitate. Ei și-au dat seama ca modernitatea a adus anumite 

beneficii societății: ea a dus la îmbunătățirea sănătății și a longevității și la o mai bună calitate a 

vieții pentru majoritatea oamenilor. Dar ei și-au dat seama și de consecințele sale negative 

posibile. Ei au înțeles problemele pe care modernitatea le pune pentru identitatea personală, 

îndeosebi potențialul sau pentru creșterea alienării și pentru dezumanizarea relațiilor sociale. 

Modernitatea nu a ajuns în mod egal în toate colțurile lumii. Ţările dezvoltate au un nivel 

de viață mai ridicat, o speranță de viață mai mare decât țările din Lumea a Treia și un model 

rezidențial deosebit de al acestora. Produsul național brut mediu per capital în țările dezvoltate 

este aproximativ 9500 de dolari, dar numai 700 de dolari în Lumea a Treia. În timp ce oamenii din 
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țările dezvoltate se pot aștepta, în medie, să trăiască până la aproximativ șaptezeci și trei de ani, 

cei din Lumea a Treia au o speranță de viață de aproximativ cincizeci și opt de ani. Deși aproape 

trei sferturi dintre oamenii din țările dezvoltate locuiesc în orașe, mai mult de două treimi din 

cetățenii Lumii a Treia trăiesc în zonele rurale. De asemenea, există o diferență considerabilă între 

rata gradului de instrucție din țările dezvoltate și cea din Lumea a Treia. 

Aceste deosebiri sunt, în mare măsură, un rezultat al gradelor diferite de schimbare care a 

avut loc în aceste societăți. În mare parte, schimbarea a fost o consecință a progreselor 

tehnologice care au dus la industrializare.  

Revoluția franceză a fost o serie de revolte sociale și politice radicale din Franța, în 

perioada anilor 1789-1799, care a afectat profund istoria modernă a Franței, marcând declinul 

puternic al monarhiei și bisericii și apariția democrației și naționalismului. 

Societatea franceză a suferit o serie de transformări profunde. Privilegiile feudale, 

aristocratice și religioase au dispărut, iar principiile vechi despre tradiție și ierarhie au fost brusc 

răsturnate prin formula sacră „Liberté, egalité, fraternité”. La nivel global, revoluția a accelerat 

ascensiunea republicilor și instaurarea democrațiilor, răspândirea liberalismului, naționalismului, 

socialismului și secularismului, dezvoltarea ideologiilor moderne și conceptul de război total. 

Unele dintre documentele sale importante, cum ar fi Declarația Drepturilor Omului și ale 

Cetățeanului, au lărgit sfera drepturilor omului, incluzând femeile și sclavii. 

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, o mișcare a făcut ca reformele să fie dezirabile și 

necesare, Iluminismul. Filosofii, ca Voltaire, Montesquieu și Rousseau au scris despre problemele 

Franței și au atacat prejudecățile și superstițiile din mediul lor. Scopul lor era aplicarea analizei 

raționale în toate domeniile, nefiind dispuși să accepte tradiția sau revelația ca rațiunea suficientă 

pentru a întreprinde ceva, pledând pentru libertatea presei, a cuvântului, a comerțului, împotriva 

arestărilor arbitrare, decât pentru egalitate, deși doreau egalitatea în fața legii.  

Iluminismul este o mișcare ideologică și filozofică, cu importante consecințe culturale, 

sociale și politice, caracterizată printr-un vădit cult al rațiunii, științei și umanismului, manifestat 

în întreaga Europă a secolului al XVIII-lea. Prin iluminism se atacă fundamentele absolutismului 

în viața politică, pe cele ale dogmatismului în știință și religie, introducându-se o perspectivă mai 

critică și sistematică, în ciuda mecanismului său ușor rudimentar, care caută să articuleze toate 

cunoștințele despre lume și societate într-o singură construcție echilibrată și sintetică. 

Se conturează ideea că omul deține supremația în univers și are capacitatea infinită de a 

progresa. Acesta se eliberează de obscurantism și postulate dogmatice opresive, descoperind 

religia naturală și dreptul bazat pe ideea de libertate și proprietate, temelia societății contractuale, 

politica naturală. Făcând uz de puterea cvasiabsolută a rațiunii, iluminismul are o nuanță 

dominantă practică, didactică și educativă. Iluminismul corespunde concepției kantiene de ieșire 

din imposibilitatea de a utiliza eficient propriile facultăți intelectuale. În filozofie se caută un 

sistem ideal de guvernare, în literatură se caută căile optime de formare a omului social și moral. 

Cel mai important rol în influențarea vieții contemporane îl deține astăzi, incontestabil, 

tehnologia. Puterea mediului tehnologic a devenit atât de evidentă, încât oamenii resimt cu toții o 

presiune strivitoare în existența cotidiană din partea unui sistem integrator. Viața este substituită 

printr-un mod de a fi învăluit de teroarea eficienței. În acest context taina identității și demnității 

persoanei este lezată. 

Viața bazată pe comunicarea și comuniunea dintre persoane este înlocuită cu un 

comportament robotic bazat pe reguli standardizate și proceduri impersonale. Simpla plată a 

facturilor sau rezolvarea unor probleme concrete ale cetățenilor presupune o interfață impersonală 

sau un dialog al acestora cu angajații companiilor într-o formă inumană, lipsită de viață. Cuvintele 

și gesturile sunt epuizate prin tipare generate de proceduri care mutilează viața. Sistemul dă o 

autoritate procedurii, mai presus de persoană, indiferent dacă e vorba de actul medical, de cele al 

guvernării sau de administrarea unei instituții. 
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Aceste realități trăite cotidian de omul zilelor noastre reprezintă evidențe vizibile, ușor de 

constatat. 

Criza comunicării și comuniunii personalizate din societatea actuală derivă și din faptul 

că medierea tehnologică devine adesea un suport exclusiv al legăturilor umane. Astăzi, oamenii se 

privesc tot mai rar în față, se întâlnesc sporadic și superficial în ceea ce ține de viul relației, 

împărtășesc tot mai puține și fac tot mai puține lucruri împreună. Tehnologia ca mediator 

generează un mediu diferit față de cel natural în care oamenii trăiau nemijlocit și într-un anumit 

firesc. 

Transformarea tehnologiei într-un mediu are consecințe asupra vieții omului și a 

societății. Mediul tehnologic fragmentează și dezintegrează mediile naturale și culturale. 

Reducerea simplificatoare a omului la un simplu operator de algoritmi de secvențe logice produce 

o alienare. Ceea ce nu poate fi redus la o secvență integrată logic într-un anumit sistem procedural 

pentru asigurarea eficienței este exclus. Însă viața înseamnă mai mult decât un set de proceduri. 

Concluzie 
În concluzie se poate de afirmat că acceptarea stării de anormalitate sau/şi de situaţii 

anormale într-un “nomenclator” al evenimentelor vizavi de normalitate, reprezintă în fond, actul 

prin care “abaterea” de la “unghiul drept” este sau nu semnificativă în planul activităţii umane. 

Atunci, psihicul îşi manifestă forţa de a echilibra dezechilibrul şi a armoniza dizarmonia. 

Normalitatea şi anormalitatea - “oglinzi paralele” care totuşi “au un punct comun”, anume, 

capacitatea omului de a trăi în armonie şi de a manifesta atitudini în dezacord cu dezvoltarea 

fiinţei umane. Când se înclină balanţa spre anormalitate? Atunci când, spunea L. Blaga 

“neînţelesul se preschimbă-n neînţelesuri şi mai mari”. 

Normalitatea sau Dumnezeul pământesc fac parte dintre cele mai importante preocupări 

ale indivizilor indiferent de ce vârstă, capacitate psihologică sau statut social au. Omul înainte de 

a se cunoaște pe el însuşi, este nevoit să cunoască noţiunea de normalitate şi anormalitate. Ceea ce 

ar însemna că are nevoie de o capacitate bună de a percepe mediului înconjurător şi o capacitate 

de a funcţiona în conformitate cu situațiile mediale înconjurătoare. În viaţa de zi cu zi suntem 

nevoiţi mereu să perfecţionăm normele atât cât astea ar face posibilă existența noastră în relaţie cu 

mediul ambiant. Extinderea în mediul ambiant influențează în mod direct normele și contribuie la 

modificarea lor. Într-o perioadă în care mediul ambiant nu poate să aibă o definiţie exactă şi 

mereu este în schimbare, într-un context de globalizare, cristalizarea acelor reguli care au relaţie 

directă cu necesitățile existențiale ale indivizilor în relație cu mediul înconjurător vor fi greu de 

definit și realizat. E greu sa vorbim despre o normalitate și anormalitate decât în anumite forme 

abstracte, dar e cert că fără normalitate nu se poate nici o clipă continuată viața si evoluția 

umanităţii. Societatea contemporană cu multitudini de norme depăşite într-un context unitar are 

nevoie de o normă supervizatoare, care poate gestiona acele norme moștenite din perioada 

anterioară. Există două posibilităţi pentru viitorul omenirii, prima ar fi apelul la normele spiritual 

supreme și întoarcerea la perioada de inchiziţie iar a doua, posibilitate de a se încadra perfect în 

cadrul contextual actual și dezvoltarea gândirii, rațiunii individuale ca o normă supervizatoare în 

contextul globalizării. Ceea ce nu e atât de ușor de realizat și care necesită multe lucruri. Orice alt 

tip de normă astăzi nu poate fi în totalitate funcțională și extrem de greu le va fi specialiștilor să 

determine acele limite de normalitate și anormalitate cel puțin în problemele legate de imaginație, 

cultură și acele problem individuale.  
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ РОЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ В 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

СРЕДЕ 

REVIEW OF THE RESEARCHES ON THE ROLE OF EMOTIONALITY IN 

PSYCHOSOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS TO THE UNIVERSITY 

ENVIRONMENT 
Резюме 

В статье представлен обзор исследований роли эмоциональности в психосоциальной 

адаптации студентов к университетской среде. В заключении к проведенному обзору 

литературы авторы пришли к выводу, что адаптация к университетской среде – это сложный 

процесс, который в основном осуществляется в первый университетский год и особенно в 

первом семестре, предполагающий множество возможностей и личных ресурсов.  

Ключевые понятия: психосоциальная адаптация, эмоциональность, эмоциональный 

интеллект, академические эмоции. 

Abstract 

The article presents an overview of the researches on the role of emotionality in the 

psychosocial adaptation of students to the university environment. In conclusion of the presented 

overview, authors says that adaptation to the university environment is a complex process, which is 

mainly carried out in the first university year and especially in the first semester, and involves many 

opportunities and personal resources. 

Key concepts: psychosocial adaptation, emotionality, emotional intelligence, academic 

emotions. 

В современной теории и практике высшего образования существует ряд ситуаций, 

которые определяются социальными и психологическими характеристиками современного 

студенческого сообщества. В этом отношении, особое внимание следует уделить 

адаптации и самоадаптации будущих профессионалов и роли социально-психологической 

адаптации в формировании их социальной и профессиональной идентичности.  

Основные концептуальные, организационно-деятельностные и результирующие 

характеристики адаптации связаны не только с адаптацией к ритму образовательной 

организации, принятием новых требований и правил поведения и взаимодействия, а также 

с удовлетворённостью жизнью в новой социальной ситуации. В большей степени 

адаптация связана с особенностями профессиональной деятельности преподавателей и 

психологов по поддержке студентов. Это предполагает создание благоприятных 

социально-психологических условий для эффективного обучения и психологического 

развития студентов в ситуациях взаимодействия во время учебного и внеучебного 

процесса.  

Однако, в результате анализа теоретических и экспериментальных данных, мы 

пришли к выводу о том, что не зарегистрированы данные об окончательном состоянии 

адаптации студентов [51]. Во-первых, адаптация как состояние носит динамический 

характер. Во-вторых, необходимость постоянно повторяющихся взаимодействий студентов 

с образовательной и социокультурной средой подразумевает постоянное появление 

изменений и новых условий.  

http://www.armyacademy.ro/reviste/4_2004/a8.pdf
http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=17340
http://psihologie-constanta.ro/blog/?p=8
http://www.scritub.com/sociologie/asistenta-sociala/SCHIMBAREA-SOCIAL10119231824.php
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Изменение ситуации социального развития при поступлении молодежи в 

университет приводит к обострению проблемы социально-психологической адаптации. 

Этому есть несколько причин: изменение социальной среды, сокращение внешнего 

контроля, изменение академической ситуации и, очень часто, смена места жительства. 

Опыт социально-психологической адаптации на новом месте становится важным этапом в 

жизни студентов, который влияет в дальнейшем на адаптацию в профессиональном 

сообществе. Кроме того, социально-психологическая адаптация связана с академической 

адаптацией, что вызывает интерес к этому явлению с точки зрения социальной 

компетентности и развития академических успехов студентов.  

Исследования социально-психологической адаптации студентов включает в себя 

определенный круг вопросов.  

В ряде исследований за последние десятилетия обсуждались различные факторы 

социально-психологической адаптации личности в образовательной сфере, особое 

внимание уделяя эмоциональности: эмоциональному интеллекту, эмоциональному опыту, 

эмоциональным состояниям. Рассмотрим ряд исследований, посвященных данной 

тематике. 

Исследования в области академического успеха показали, что студенты с более 

высокими показателями эмоционального интеллекта демонстрируют также и более 

высокие показатели в академическом плане [33, 44, 46]. Было проведено много 

исследований относительно социально-психологической адаптации студентов первого 

курса в качестве предиктора продолжения обучения [10]. Было установлено, что, хотя 

преподаватели могут играть значительную роль в развитии учебных навыков студентов, 

существуют и другие менее изученные факторы, которые также могут способствовать 

успеху, адаптации и, в конечном счете, успеваемости учащихся. Программы образования в 

школе зачастую сосредоточены исключительно на оценке знаний учащегося и могут не 

влиять на социально-психологическую компетентность, которая в особой форме 

эмоционального интеллекта может стать значимым фактором, оказывающим влияние на 

адаптацию молодежи после поступления в университет.  

Эмоциональный интеллект - относительно новая конструкция в психологической 

науке, хотя многие из его ранних определений, особенно социального интеллекта, 

существуют уже более ста лет. Уже в 1909 году Dewey заявил, что предельные моральные 

мотивы и силы не являются ничем иным, как социальным интеллектом, способностью 

наблюдать и осмысливать социальные ситуации, а также осуществлять власть над людьми 

во имя продвижения социальных интересов и целей [26, c. 43]. Dewey определил, что без 

способности понимать и точно интерпретировать мотивацию в социальных установках 

общество деградирует. Данная мысль раскрывает озабоченность Dewey образовательным 

планом [50]. Edward Thorndike, известный психолог, писал в 1920 году: «Социальный 

интеллект - это умение, отличное от абстрактного интеллекта, определяющее способность 

управлять и понимать мужчин и женщин, мальчиков и девочек, действовать мудро в 

человеческих отношениях» [50, c. 6].   

Некоторые исследования показали, что, возможно, женщины с большей 

вероятностью обладают эмоциональным интеллектом в областях «эмпатии, осознания 

чувств других людей и преодоления стресса посредством ухаживания и дружбы, всех 

компонентов, центральных для эмоционального интеллекта» [50, c. 20]. Тем самым, можно 

предположить, что студентки имеют преимущество, что приводит к большей 

настойчивости и успеху в университете. Однако, исследования с задачей определить, 

коррелирует ли эмоциональный интеллект и пол, показывают различные результаты [22, 

24, 33].  

В последние годы были опубликованы достаточно большое количество результатов 

исследований о влиянии эмоционального интеллекта на адаптацию студентов 
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университетов [4, 12, 23, 28, 38], в том числе докторские исследования [15, 19, 44, 46, 47, 

48], которые демонстрируют положительную корреляцию между успеваемостью и 

высоким эмоциональным интеллектом. Тем не менее, на фоне публикаций, посвященных 

учащимся до университетских учреждений, количество исследований эмоционального 

интеллекта у студентов университетов остается недостаточным.  

Все же, в данных исследованиях наблюдается тенденция охвата довольно 

широкого спектра проблем, приводящих к затруднениям в проявлении положительной 

эмоциональности и, в результате, в социально-психологической адаптации. Это касается и 

студентов с особенными потребностями, с неизлечимыми заболеваниями, иностранцев, 

представителей меньшинств, ВИЧ-инфицированных и других. Так, в небольшом 

исследовании изучался эмоциональный интеллект у студентов из группы риска [25]. В 

другом исследовании [22] с соответствующей задачей существование взаимосвязи между 

эмоциональным интеллектом и академической успеваемостью не подтвердилось, но 

некоторые аспекты эмоционального интеллекта все же имеют связь с более высокими 

академическими достижениями.  

Психологи признали, что успешные человеческие взаимодействия и попытки 

являются не только продуктом учебных навыков или интеллекта, но и результатом 

использования общего интеллекта наряду с другими навыками или способностями. На 

протяжении второй половины 20-го века – начало 21-го ученые занимаются выявлением и 

формулированием, что именно означают эти другие навыки или способности.  

В 1983 году Howard Gardner опубликовал книгу «Frames of Mind», в которой 

рассматривается возможность того, что интеллект не только измеряется для выявления 

способности к абстрактным рассуждениям, то есть является общим интеллектом, но и для 

ряда других возможных компетенций, включая межличностную и внутриличностную, 

музыкальные или математические, пространственные и другие способности.  

Настоящий прорыв в осознании эмоционального интеллекта как отдельной 

конструкции произошел в результате появления книги Daniel Goleman в 1995 году 

«Emotional Intelligence», которая оставалась в списке бестселлеров New York Times более 

года, была продана в количестве более пяти миллионов экземпляров, и переведена на более 

чем на 40 языков. Такая популярность вызвала массовое обращение к теории Daniel 

Goleman, поскольку ее различные читатели, от школьных директоров до корпоративных 

менеджеров, надеялись задействовать эту преобразующую парадигму и достичь 

позитивных изменений в данном важном аспекте человеческого существования. 

Спустя 15 лет после публикации Daniel Goleman серьезные исследователи, такие 

как Zeidner и другие (2009) [50], заявили, что есть состояния, выходящий за пределы 

влияния эмоционального интеллекта. Не так легко определить и ввести в действие 

определенные механизмы успешности, как когда-то считалось, так как даже в сфере 

научных исследований можно найти важные отличия между эмоциональностью ученных. 

Было опубликовано множество публикаций, в которых исследуются причины, по 

которым студенты не продолжают учиться в университете [2, 3, 20, 21, 29, 30, 34]. Tinto V. 

[41, с. 47] выявил четыре отдельных аспекта отчисления студентов – это приспособление, 

трудности, несоответствие и изоляция. Эти четыре фактора могут быть связаны с 

эмоциональным интеллектом. Исследования показывают, что примерно 30% этих 

«академически неподготовленных» студентов не будут переходить на второй курс 

университета [1].  

Различные затраты (финансовые, эмоциональные и социальные) огромны, и может 

быть существуют и другие аспекты, которые не рассматривались с точки зрения перевода с 

первого на второй год обучения. Ответ может заключаться в оценке различных 

составляющих эмоционального интеллекта студентов. Chickering и Reisser (1993) [8] 

определили способность к управлению эмоциями как один из семи факторов развития 
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студента университета. У Pascarella и Terenzini (2005) [34, c. 21] результаты, полученные 

Chickering, описываются следующим образом: студенты любого возраста должны 

распознавать и управлять эмоциями, которые могут мешать учебному процессу, включая 

«гнев, страх и беспокойство, депрессию, чувство вины, стыд и дисфункциональную 

сексуальность». Академическая успешность сопряжена с умением управлять импульсами и 

разрабатывать адекватные ответы (как немедленные, так и долгосрочные) для обработки 

интенсивных, потенциально разрушительных эмоций.  

Студенты испытывают широкий спектр эмоций, связанных с обучением и 

достижениями в академических условиях [37]. Эмоциональные состояния студентов могут 

повлиять на важные аспекты процесса обучения, включая мотивацию, внимание, память и 

принятие решений [6]. Интересно, что было доказано, что даже асинхронное 

взаимодействие студентов в веб-учебной среде (WBLE) вызывает эмоциональные реакции, 

которые оказывают влияние на то, насколько активно учащиеся участвуют в совместной 

учебной деятельности [45].  

Pekrun, Götz, Titz и Perry (2002) [37] предложили термин академические эмоции, 

как «зонтичный» для эмоций в учебном контексте, непосредственно связанных с 

обучением и достижениями. Студенты испытывают множество эмоций в академических 

условиях, которые влияют на их восприятие и поведение. Академические эмоции в 

значительной степени связаны с мотивацией студентов, стратегиями обучения, 

когнитивными ресурсами, саморегуляцией, академической самооценкой и академическими 

достижениями [37, 43] Эмоции оказывают влияние на успеваемость студентов, а также на 

их интерес, развитие личности, влияют на социальный климат в группах и учебных 

заведениях. Эмоции, которые непосредственно связаны с достижениями или результатами, 

определяются как академические или эмоции достижения [36].  

Студент, обладающий достаточной степенью эмоциональной адаптации, владеет 

потенциалом для достижения прогресса в образовании [32]. Lapsley и Fitzgerald (1990) [27] 

полагают, что ослабление положительного эмоционального состояния человека тесно 

связано с уязвимостью к депрессии. Те, у кого преобладает негативное восприятие, часто 

проявляют более низкую эффективность в обучении и сталкиваются с эмоциональными 

проблемами в установлении взаимосвязи с другими людьми. Такие студенты обычно 

подвергают сомнению свои отношения, направление в жизни и самооценку [7], их 

внутренние сомнения касаются вопроса идентичности и могут привести к эмоциональному 

кризису [31]. Эмоциональные проблемы проявляются в виде глобального 

психологического расстройства, соматического беспокойства, низкой самооценки или 

депрессии.  

Эмоции важны для академических достижений. Было выявлено, что более высокие 

академические достижения наблюдаются в отсутствии связи или отрицательной 

корреляции между ситуационным или диспозиционным беспокойством и академическими 

результатами [11, 39].  Elliot и Maiyer (2009) [13] предположили, что негативные эмоции, 

такие как гнев, уменьшают успеваемость ученика частично из-за того, что они 

отрицательно влияют на когнитивные процессы решения проблем, на память и 

стратегическое мышление.  

Многие исследователи занимались вопросами психосоциальной адаптации 

студентов, для того, чтобы найти способы уменьшить проблемы, вызванные 

дезадаптацией. Определение адаптации включает психосоциальные аспекты, такие как 

эмоциональное благополучие, отсутствие чувства одиночества, депрессии и 

удовлетворенность социальной и академической жизнью.  

Когда начинают учебу, студенты сталкиваются с рядом академических и 

социально-культурных проблем. Психосоциальная адаптация студентов очень важна из-за 

ее положительной корреляции с успеваемостью [35, 40]. Основные категории проблем, с 
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которыми сталкиваются студенты первого курса, это адаптация к новым жизненным 

условиям, образовательная, социокультурная и личностно-эмоциональная [42]. Общая 

адаптация к жизни включает корректировку условий жизни, решение финансовых 

вопросов, создание необходимых условий, усвоение норм, ценностей, правил и положений. 

Индивидуально-эмоциональная адаптация относится к устранению таких состояний, как 

одиночество, беспокойство, тоска, изоляция, безнадежность и чувство утраты привычного 

статуса. Аналогичным образом, адаптация к обучению подразумевает способность к 

выполнению учебных заданий, преодолению трудностей в выполнении заданий и 

подготовки к экзаменам, наличие предварительных знаний в области обучения, а 

социокультурная адаптация – решение проблем языка, трудностей проживания, питания, 

устранение состояния одиночества и чувства утраты. Если у студентов проявляются 

проблемы с адаптацией, им придется столкнуться с учебными, социальными, 

психологическими и проблемами со здоровьем, которые прямо или косвенно мешают 

процессу обучения.  

Студенты первого курса обычно разделяют определенные ожидания относительно 

жизни в университетском городке. Некоторые студенты с нетерпением ждут университет, 

как состояние независимости и приключений. Аналогичным образом, некоторые студенты 

могут быть в восторге от университета, но затем обнаруживают, что реальная жизнь 

противоречит их ожиданиям. Они не чувствуют себя счастливыми, расслабленными, и в 

безопасности. Какими бы ни были ожидания, почти все студенты сталкиваются с 

препятствиями в начале студенческой жизни. Негативные чувства являются частью 

нормального перехода к университетской жизни. Вступление в университетскую жизнь 

требует, чтобы студенты столкнулись со многими изменениями, в том числе с 

изменениями в их жизненных планах, в образовательной среде и в сетях общения, 

приспосабливаясь к свободе и ответственности в своей частной и академической жизни. 

Многие студенты могут успешно адаптироваться к университетской жизни, другие 

могут испытывать длительные эмоциональные нарушения и состояние безнадежности. 

Согласно результатам исследования Bradburn и Carroll (2002) [5], одна треть студентов 

покидает университетскую среду без получения степени, и это свойственно для 

большинства студентов в течение первого года обучения. Consolvo (2002) [9] указывает, 

что примерно 30-40% студентов университетов уходят из университета без получения 

степени, и многие не возвращаются, чтобы закончить учебу. Напротив, студенты, которые 

успешно справляются с автономностью и обретенными новыми свободами, могут 

устанавливать новые отношения, сохраняя старые [18]. Следовательно, необходимо 

определить и другие психосоциальные факторы, кроме эмоционального интеллекта, 

повышающих положительную адаптацию в первый год обучения в университете. 

По мнению исследователей, чувство принадлежности к университету [17] и 

качество дружеских отношений с другими студентами [14] – это две конструкции, которые 

не были достаточно рассмотрены, но могут потенциально способствовать лучшей 

адаптации студентов университета в течение первого года обучения. Тем не менее, процесс 

социально-эмоциональной адаптации может быть разочаровывающим и подавляющим для 

многих студентов, ведущих их к эмоциональной дезадаптации и депрессии [49], что, в 

свою очередь, может негативно сказаться на успеваемости. Согласно Gerdes и Mallinckrodt 

(1994) [16], социальная адаптация может быть столь же важной, как и академическая 

подготовка. Они провели исследование на 155 студентов первого курса и обнаружили, что 

индивидуальная адаптация и интеграция с социальным окружением в университете играют 

роль, по меньшей мере, столь же важную, как академические факторы, в показателях 

продолжения обучения студентов.  

В заключении к проведенному обзору литературы представляется очевидным, что 

адаптация к университетской среде – это сложный процесс, который в основном 
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осуществляется в первый университетский год, и особенно, в первом семестре, 

подразумевает наличие множества возможностей и личных ресурсов студента.  

Не всегда студент самостоятельно может справиться с такой сложной задачей, 

нуждаясь в профессиональной психологической поддержке. Психологическая помощь 

должна иметь в виду как конечный результат – адаптированное функционирование, так и 

сам процесс, который означает переход от начального этапа, вызывающего эмоциональное 

напряжение, и стресс, к завершающему этапу, на котором преобладает состояние 

благосостояния и функционирования, адекватное новым требованиям. Вот почему 

эмпирическое исследование должно включать выявление как адаптивных компонентов, так 

и тех, которые связаны с отрицательной стороной, в основном подразумевая негативные 

эмоции.  
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Iurchevici Iulia 

STRUCTURA ȘI CALITATEA TIMPULUI LIBER AL FAMILIILOR STUDENŢEŞTI 

STRUCTURE AND QUALITY OF THE FREE TIME OF STUDENTS 'FAMILIES 

Rezumat 

Timpul liber pentru studenţi este una din cele mai importante sfere ale vieţii lor. Întrucât 

asupra caracterului şi structurii timpului liber nu se proiectează condiţia de obligativitate (timpul liber 

şi-l petrece fiecare aşa cum vrea el). Conţinutul timpului liber se află într-o dependenţă directă de 

nivelul cultural al persoanei, de necesităţile ei spirituale. De felul cum acesta este consumat, depinde 

climatul tinerei familii, potenţialul ei sufletesc. În prezent atestăm o scădere a interesului tinerilor 

pentru participarea la viaţa culturală. Cele mai răspândite activităţi legate de timpul liber în familiile 

studenţeşti cu sau fără copii sunt activităţile legate de odihnă şi consumul valorilor culturale, în special 

în condiţiile de casă. Pentru studenţii căsătoriţi este caracteristic faptul că: pe de o parte ei sunt mai 

selectivi în ceea ce priveşte unde şi cu cine să petreacă timpul liber, iar pe de altă parte timpul liber 

este consumat raţional. 

Cuvinte-cheie: timp liber, familii studențești, activități, odihnă, consum rațional 

Abstract 

The free time for students is one of the most important spheres of their lives. Due to the 

condition of obligation is not designed on the free time nature and structure (everybody spends free 

time as they want). The content of leisure time is directly dependent on the cultural level of the person, 

of his or her spiritual needs. The way how it is wasted depends on the climate of the young family, of 

its spiritual potential. We are currently attesting a decrease of young people interests of their 

participation in cultural life. The most widespread activities related to leisure time in student families 

with or without children are activities connected to rest and consumption of cultural values, especially 
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in home conditions. For married students it is characteristic the fact that on one hand they are more 

selective in terms of where and with whom to spend their free time, but on the other hand the free time 

is wasted rationally. 

Key-words: leisure time, student families, activities, rest, rational consumption 

Instituţia familiei în ultimul timp suferă un şir de schimbări. Unele din aceste schimbări 

au fost preluate şi de către cuplurile studenţeşti care de fapt sunt protagoniştii studiului de faţă.  

Aşa cum  ziceam mai sus, tinerii optează la început pentru concubinaj ca mai apoi să valorifice 

căsătoria, pentru că familia este văzută de majoritatea tinerilor ca fiind factor de stabilitatea şi 

echilibru. De asemenea  se observă şi o schimbare de atitudine faţă de familiile studenţeşti atât din 

partea societăţii, cât şi din partea studenţilor. 

Timpul liber este un bun fără de care omul modern nu-şi poate imagina existenţa; este 

spaţiu pentru joc, pentru refacerea forţelor fizice şi spirituale. Timpul liber contribuie la 

descoperirea potenţialelor capacităţi ale omului, dezvoltarea şi realizarea lor într-o activitate sau 

alta. Desigur, omul îşi poate realiza şi dezvolta potenţialul în activitatea de muncă, dar lumea 

spirituală a omului depinde şi de nivelul său de asimilare a culturii general uman, iar aceasta nu 

pot avea loc în afara timpului liber. Prin timp liber înţelegem acel segment de timp ce rămâne 

după ce fiecare individ şi-a îndeplinit obligaţiile profesionale, familiale şi sociale şi în care 

desfăşoară diverse activităţi benevole pentru a se odihni sau pentru a-și realiza pe deplin 

aptitudinile, pentru a se dezvolta ca personalitate.  

Fiecare grup socio-demografic îşi are formele sale de petrecere a timpului liber. Timpul 

liber pentru studenţi este una din cele mai importante sfere ale vieţii lor. Întrucât asupra 

caracterului şi structurii timpului liber nu se proiectează condiţia de obligativitate (timpul liber şi-l 

petrece fiecare aşa cum vrea el). Conţinutul timpului liber se află într-o dependenţă directă de 

nivelul cultural al persoanei, de necesităţile ei spirituale.  

În articolul de față ne aplecăm asupra problemei timpului liber în rândul familiilor 

studențești, mai cu seamă asupra volumului, structurii și calității acestuia. Cercetarea a fost 

realizată, relativ recent, în România şi R. Moldova pe un eşantion  de 400  studenţi din centrele 

universitare Cluj-Napoca şi Chişinău și constituie o componentă a unui studiu mai vast. Pentru 

culegerea datelor am ales ca metodă de cercetare ancheta orală faţă-în-faţă, cu instrumentul ei 

specific, chestionarul. Am optat pentru metoda dată, plecând de la ideea că poate oferi informaţie 

densă şi o posibilitate obiectivă de corelare între indicatori. 

Una din întrebările adresate de noi în studiul dat a fost: contribuie sau nu timpul liber la 

dezvoltarea multilaterală şi armonioasă a membrilor familiei studenţeşti,  la restabilirea şi 

acumularea forţelor fizice şi spirituale? Înainte de a răspunde la această întrebare, trebuie să 

determinăm în ce măsură dispun studenţii de timp liber, întrucât în afară de orele de studiu aceştia 

trebui să se pregătească pentru seminarii, ore de laborator s.a.m.d. şi s-ar părea că e problematic să 

vorbim despre timp liber. La întrebarea „Dispuneţi de timp liber în zilele lucrătoare?”- 75% din 

studenţii familişti români şi 72,5% din cei moldoveni au răspuns afirmativ. Dintre aceştia 25% şi 

36% dispun de 2-3 ore/zi; 38,5% şi 30% - dispun de 4-5 ore/zi; 11,5% şi 6,5%-au mai mult timp 

liber - 6-7 ore/zi (vezi tabelul de mai jos).  

Tabelul 1. Volumul de timp liber la studenţii familişti şi nefamilişti, pe ţări 

Studenţi Ore pe zi timp liber România R. Moldova Total 

Familişti 

(p=0,028) 
Deloc 

50 55 105 

25,0 27,5 26,3 

 2–3 ore 
50 72 122 

25,0 36,0 30,5 

 4–5 ore 
77 60 137 

38,5 30,0 34,3 

 6–7 ore 
23 13 36 

11,5 6,5 9,0 
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 Total 
200 200 400 

100% 100% 100% 

Desigur că volumul timpului liber depinde de mai mulţi factori: locuiesc tinerii împreună 

cu părinţii sau în cămin; au sau nu copii; de profilul universităţii şi a facultăţii; anul de studiu. S-a 

observat că volumul timpului liber variază în funcţie de profilul facultăţii. De ex. tinerii ce-şi fac 

studiile la universităţile de medicină dispun de mai puţin timp liber decât cei de la universităţile 

cu profil umanitar sau agricol. Studenţii din anii terminali, de asemenea, dispun de mai puţin timp 

liber comparativ cu colegii lor din anii începători. 

În procesul cercetării s-a observat că în familiile studenţeşti nu există diferenţe în ceea ce 

priveşte volumul timpului liber al soţului şi al soţiei. Dacă în familiile de alt tip bărbaţii dispun de 

un volum mai mare de timp liber comparativ cu femeile căsătorite, atunci în familiile studenţeşti, 

aceasta nu se observă. Excepţie fac doar unele familii cu copii unde, indiferent de ajutorul soţului, 

mama este cea care-şi asumă sarcinile legate de îngrijirea copilului. Dar odată cu creşterea 

copiilor, tăticii îşi fac tot mai simţită prezenţa în educaţia copiilor lor. 

La întrebarea din chestionar „Căsătoria vă impudică să vă petreceţi timpul liber 

interesant?” doar 10% din studenţii din România şi 15% din studenţii-căsătoriţi din R. Moldova 

au răspuns afirmativ. Restul studenţilor nu văd căsătoria ca impediment în petrecerea interesantă a 

timpului liber. De aceeaşi părere sunt şi studenţii necăsătoriţi - 87% răspunzând negativ la 

afirmaţia ,,Căsătoria împiedică petrecerea timpului liber interesant,,. Dimpotrivă căsătoria, aşa 

cum a afirmat unul dintre respondenţi „te face mai disciplinat”, adică odată cu micşorarea 

volumului de timp liber creşte calitatea conţinutului acestuia. De aici reiese că studenţii familişti 

îşi organizează mai bine timpul liber şi mai interesant. Diferenţiind răspunsurile la întrebarea de 

mai sus în funcţie de sex, se observă ca timpul liber al femeilor este mai afectat de căsătorie decât 

cel al bărbaţilor, 65% din femeile din primul lot şi 56,7% din cel de al doilea au afirmat acest 

lucru. Aceasta se datorează faptului că femeile sunt mai mult implicate în treburile casnice decât 

bărbaţii, ceea ce duce la micşorarea volumului de timp liber şi a insatisfacţiei de conţinutul 

acestuia. Tradiţionala diviziune a muncii în familie încă se mai păstrează, deşi se observă o 

oarecare flexibilitatea între cei doi parteneri. 

În familiile studenţeşti soţii petrec timpul liber mai mult împreună. Comunicarea cu 

rudele, prietenii, colegii de facultate sau de serviciu este limitată. Astfel 64% din studenţii români 

şi 46,5% din studenţii moldoveni au menţionat că mai mult de 70% din timpul liber îl petrec cu 

soţul/-ia. În familiile cu copii este clar că aceştia captează toată atenţia şi timpul liber al părinţilor. 

Prietenilor în majoritatea cazurilor din familiile studenţeşti le revine  10-20% din timpul liber. 

Doar 19% din studenţii români  şi 35% din cei moldoveni acordă o parte din timpul lor liber (10-

20%) rudelor; şi mai puţin studenţii îşi împart timpul liber cu colegii de facultate/serviciu - 12% 

din studenţii români şi 14,5% din cei moldoveni, acestora le revine tot 10-20%. Studenţii 

necăsătoriţi, după cum era de aşteptat, dispun de mai mult timp liber faţă de colegii lor familişti 

92% susţinând că dispun de timp liber în zile lucrătore: 20%- dispun de 2-3 ore/zi; 35%- de 4-5 

ore/zi şi 37%- dispun de 6-7 ore/zi. După cum vedem studenţii necăsătoriţi, având mai puţine 

obligaţii, dispun de un volum mai mare de timp. Cea mai mare parte din timpul liber aceştia îl 

petrec cu prietenii, cărora le revine peste 50% din volumul total; rudelor le revine 10-20% din 

timpul liber şi tot atâtea procente revin altor persoane din viaţa studenţilor necăsătoriţi. Astfel, 

prietenii sunt mult mai prezenţi în viaţa tinerilor necăsătoriţi, după căsătorie cercul prietenilor se 

îngustează, limitând  sfera de comunicare. Plimbările la aer liber, frecventarea cinematografelor, 

sălilor de teatru, urmărirea emisiunilor televizate de către soţii-studenţi sunt mai mult sau mai 

puţin frecvente în rândul familiilor studenţeşti. Limitarea sferei de comunicare poate conduce la 

izolarea familiei şi poate avea consecinţe negative. Comunicarea este o condiţie esenţială pentru 

bogăţia vieţii spirituale şi emoţionale. Iar pentru tineri necesitatea comunicării este şi mai mare, 

întrucât, această perioadă a vieţii este perioada căutărilor, a identificării. Dar să vedem care sunt 

formele de petrecere a timpului liber în familiile studenţeşti. 
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Comportamentele de timp liber ale studenţilor căsătoriţi, se orientează astăzi în trei 

direcţii: prima orientare se conturează în jurul unor activităţi culturale legate de crearea valorilor 

materiale şi spirituale; a doua orientare se îndreaptă spre activităţi legate de consumul valorilor 

culturale, cititul, vizitarea expoziţiilor, teatrelor, cinematografelor, urmărirea emisiunilor 

televizate, etc.; cea de-a treia include activităţi legate de asigurarea odihnei active - educaţia fizică 

şi sportul, turismul sau a odihnei pasive - somnul, jocul de cărţi. 

Conform datelor cercetării noastre, cele mai răspândite activităţi legate de timpul liber în 

familiile studenţeşti cu sau fără copii sunt activităţile legate de odihnă şi consumul valorilor 

culturale, în special în condiţiile de casă. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Romania

Moldova

Citeste o carte Citeste ziare Se uita la TV

 
Figura 1. Formele casnice de petrecere a timpului liber în familiile studenţeşti 

 Dintre acestea, aşa cum se vede din figura de mai sus, cele mai răspândite printre 

familiştii români sunt: urmărirea emisiunilor televizate 35,5% (soţiile mai mult decât soţii 

urmăresc emisiunile televizate 62,5%  la 37,5%); lectura unei cărţi  25,5% (soţii găsesc timp 

pentru a citi o carte aproape în egală măsură 56%-femei şi 44%-bărbaţi ); jocul la calculator 

17,5% (dintre aceștia bărbaţii ocupă 80%, iar femeile 20%); 9% din studenţi preferă să asculte 

muzică (mai mult femeile decât bărbaţii 67% la 33%) ; 8,5% preferă sa doarmă (bărbaţii mai mult 

decât femeile 64,7% la 35,3%) şi 4% sa citească ziare - tot bărbaţii mai mult decât femeile. 

Studenţii moldoveni, când îşi petrec timpul liber în casă, preferă să: urmărească emisiunile 

televizate 47% (ca şi în România femeile petrec mai mult timp în faţa televizorului, decât bărbaţii  

56% la 43%);  să citească o carte 14,5% (pentru acesta activitate femeile 90% mai mult decât 

bărbaţii-10% găsesc timp); asculte muzică-13% (bărbaţii mai mult decât femeile -65% la 35%); să 

doarmă-10% (şi aici somnul este preferat de bărbaţi decât de femei - 70% faţă de 30%); să joace 

diferite jocuri la calculator - 8% (această forma de petrecere a timpului liber e prioritară pentru 

bărbaţi-68,75% decât pentru femei - 31,25% ); şi 7,5% din studenţi preferă în timpul liber să 

citească ziare, majoritatea fiind bărbaţi - 93,3%.  

Din cele de mai sus se observă o diferenţiere a conţinutului timpului liber în funcţie de 

gen.  Bărbaţii, atunci când stau acasă,  preferă să citească ziare, să doarmă sau să se joace la 

calculator, pe când femeile îşi petrec timpul liber mai mult în faţa televizorului, citind o carte sau 

ascultând muzică. Diferenţa între studenţii nefamilişti şi cei familişti în ceea ce priveşte formele 

domestice de petrecere a timpului liber nu este foarte semnificativă. Şi pentru unii şi pentru alţii, 

activitatea preferată de petrecere a timpului liber atunci când stau acasă fiind urmărirea 

emisiunilor televizate, pentru cei căsătoriţi într-o măsură mai mare decât pentru cei necăsătoriţi 

(41,3% la 37%), lectura cărţilor este preferată de studenţii familişti (20% la 17%). O diferenţă 

semnificativă a procentajului între cele două loturi de subiecţi se observă când este vorba de o 

astfel de activitate ca ascultarea muzicii, aceasta ocupă locul patru în ierarhia studenţilor căsătoriţi 

(11%) şi locul doi în ierarhia celor necăsătoriţi (20%). La fel jocurile la calculator sunt de data 

aceasta preferate de către studenții familişti decât cei nefamilişti (12,8% la 7%). Astfel, activităţile 

legate de odihnă şi consumul valorilor culturale, în special în condiţiile de casă sunt foarte 

răspândite în mediul studenţesc. 
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Dintre formele extradomestice de petrecere a timpului liber, legate de consumul valorilor 

culturale şi satisfacerea necesităţilor estetice cea mai răspândită în rândul studenţilor căsătoriţi 

este frecventarea cinematografelor (vizionarea filmelor pe marele ecrane) - 18,5% din 

respondenţii din România şi  22,5% din R. Moldova frecventează lunar cinematografele;  14% şi 

respectiv  12% - de câteva ori pe lună s-au mai mult. Deşi cinematografele sunt cele mai des 

frecventate, totuşi procentajul lasă mult de dorit, ceea ce arată că vizionarea filmelor pe marele 

ecrane nu face parte din formele obişnuite de petrecere a timpului liber în mediul studenţesc. 

Situaţia se datorează faptului că aceleaşi filme ce rulează pe marele ecrane pot fi vizionate şi 

acasă, online sau copiind filmele de pe reţeaua de internet.   

Este ştiut că studenţii constituie un număr semnificativ din vizitatorii muzeelor, 

expoziţiilor, teatrelor, dar aceste forme ale vieţii culturale nu se bucură de succes în rândul 

respondenţilor noștri. Doar 8,5% din studenţii căsătoriţi români şi 9,5% din cei moldoveni merg 

lunar la teatru/operă; 45,5% din respondenţii I-ului lot şi 25% din lotul al II-lea frecventează 

aceste edificii 1-2 ori/an; iar 46% şi respectiv 66,5% recunosc că n-au mers niciodată la teatru sau 

operă. Aceeaşi situaţie se observă şi cu frecventarea muzeelor, expoziţiilor; 8,5% din familiştii 

români şi 9,5% din cei moldoveni sunt vizitatori lunari ai acestora; 45% şi 27,5% vizitează 

muzeele/expoziţiile 1-2ori/an iar 46,5% şi 63%- n-au fost niciodată într-o astfel de instituţie. Nu 

este popular în rândul studenţilor nici sportul, doar 20% din respondenţii români şi 37% din cei 

moldoveni fac sport zilnic sau de 2-3 ori/săptămână. Dacă  e să facem o comparaţie între ţări, 

atunci putem să observăm că studenţii căsătoriţi din R. Moldova frecventează mai mult 

cinematografele decât semenii lor din România, dar mai puţin decât aceştia sunt prezenţi în sălile 

de teatru şi muzee.   

În timpul anilor de studiu se lărgeşte mult cercul cunoscuţilor, prietenilor şi respectiv 

acestora le este dedicat o parte din timpul liber. 32,5% dintre tinerii români şi 43% dintre cei 

moldoveni, cuprinşi în lotul nostru de studiu, în ciuda faptului că sunt căsătoriţi, merg în vizită la 

prieteni săptămânal sau de câteva ori pe săptămână; 25,5% şi 33% ies cu aceştia în afara localităţii 

lunar sau de câteva ori pe lună. Cele mai frecventate localuri de către tinerele familii şi prietenii 

lor sunt pizzeriile, cafenele, barurile. Aici studenţii vin săptămânal sau de câteva ori pe lună. Ne-

am fi aşteptat ca şi cluburile de noapte să se numere printre acestea, însă un număr foarte mic de 

perechi căsătorite frecventează aceste localuri lunar sau de câteva ori pe lună. Majoritatea 

familiştilor sunt străini acestui tip de odihnă: 59,5% din respondenţii români şi  38% din cei 

moldoveni afirmă că n-au fost niciodată într-un club de noapte de când sunt căsătoriţi, iar 29,5% 

şi 25% - odată sau de două ori pe an. 

Dacă e să comparăm frecvenţa răspunsurilor studenţilor căsătoriţi cu a celor necăsătoriţi, 

atunci observăm că ultimii îşi vizitează mai des prietenii decât primii ( diferenţa dintre cei ce 

merg săptămânal sau de câteva ori pe săptămână fiind de 50% la 37%), ieşind mai des cu ei în 

afara oraşului (38% la 29%). Dacă 48,8% din studenţii familişti susţin  că n-au fost niciodată într-

un club de noapte de când s-au căsătorit, atunci 55% din studenţii nefamilişti frecventează aceste 

localuri săptămânal sau de câteva ori pe lună. Tot studenţii necăsătoriţi pot fi văzuţi mai des în 

baruri, pizzerii, dar şi în sălile muzeelor şi cele ale teatrelor, dar mai puţin în sălile de sport. 

Din cele de mai sus se poate observa că pentru  studenţii căsătoriţi este caracteristic faptul 

că: pe de o parte ei sunt mai selectivi în ceea ce priveşte unde şi cu cine să petreacă timpul liber, 

iar pe de altă parte timpul liber este consumat raţional. Aceştia pot fi văzuţi mai des în sălile 

cinematografelor, teatrelor, muzeelor, expoziţiilor şi mai puţin în cluburi de noapte şi în baruri. În 

general, însă, formele de petrecere a timpului liber la studenţii familişti poartă un caracter casnic. 

Aceasta se poate explica prin două variante; economică şi psihologică. Explicaţia economică se 

referă la faptul că bugetul familiei este mic, iar cheltuielile pentru hrană, transport, produse 

igienice, creşă s.a. sunt mari în condiţiile în care economia ambelor ţări este precară. De aceea, 

deşi necesităţile culturale ale studenţilor sunt mari, puţini din ei îşi pot permite să frecventeze des 

edificiile cu acest caracter. Cea de-a doua explicaţie constă pe de o parte, în necesitatea 
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psihologică a tinerilor soţi de a petrece mai mult timp singuri, iar pe de altă parte, în limitarea 

cercului vechi de prieteni şi cunoştinţe. 

Dacă comparăm structura timpului liber a studenţilor familişti fără copii şi structura 

timpului liber a studenţilor familişti cu copii atunci observăm, că între aceștia există o diferenţă 

semnificativă. Aceasta este de înţeles întrucât copiii în familiile studenţeşti au vârsta sub 1,5 ani şi 

îngrijirea lor cere timp şi atenţie din partea părinţilor. Aceasta reduce brusc viaţa „externă” a 

tinerilor părinţi; întâlnirile cu părinţii; plimbările, frecventarea teatrelor, concertelor ... , îngrijirea 

şi educarea copilului devin prioritare. De aceea orientarea casnică de petrecere a timpului liber a 

familiştilor cu copii nu ne preocupă foarte mult. 

În procesul de analiză a datelor obţinute observăm o diferenţiere a studenţilor după 

nivelul cultural. Această diferenţă este mai vizibilă analizând formele de petrecere a timpului liber 

a subiecţilor proveniţi din mediul urban cu a celor proveniţi din mediul rural. Asimilarea valorilor 

culturale orăşeneşti de către cei din urmă are loc întru-un ritm lent, independent de prezenţa sau 

absenţa copiilor în familie. De exemplu în România studenţii proveniţi din mediul urban merg de 

2 ori mai des la teatru/operă decât cei proveniţi din mediul rural; de 1,5 ori la muzee/expoziţii. 

Provenienţa socială se face de asemenea simţită în ceea ce priveşte structura timpului liber. Astfel 

tinerii ai căror părinţii sunt reprezentați ai intelectualităţii, pot fi văzuţi mai des în sălile 

cinematografelor, teatrelor, muzeelor, sălile de concert,decât colegii lor, ai căror părinţi sunt 

muncitori sau ţărani.  

În România tabloul este următor:  cinematografele sunt frecventate lunar sau de câteva ori 

pe lună de 44% din studenţi proveniţi din familii de intelectuali şi 23% din familii de muncitori 

sau ţărani; diferenţa în funcţie de provenienţa socială, în ceea ce priveşte frecventarea anuală a 

teatrelor este de 49% la 34%; a muzeelor de 59% faţă de 28,5%. În R. Moldova cinematografele 

sunt frecventate mai des de către studenţii proveniţi din familii de muncitori, 52% faţă de 42% din 

studenţii proveniţi din familiile de intelectuali, vizionează filmele pe marele ecrane lunar sau de 

câteva ori pe lună. În schimb teatrele şi muzeele sunt frecventate mai des de către studenţii ai 

căror părinţi au profesii intelectuale (35% la 23% ). 

Datele cercetării noastre ca şi alte cercetări [2; 5], relevă faptul că modalităţile de utilizare 

a timpului liber sunt apreciate de către tineri, în cea mai mare parte ca nesatisfăcătoare, fie din 

insuficienţa timpului liber, fie din insuficienta dezvoltare a gustului, cerinţelor pentru activităţile 

de timp liber, fie din insuficienţa condiţiilor materiale necesare unei utilizări corespunzătoare. 

Dacă unul din soţi nu şi-a format şi dezvoltat gusturi şi necesităţi estetice, atunci 

stabilitatea şi fericirea familiei se află în situaţia de risc întrucât o astfel de familie chiar de la 

început este lipsită de esenţialul – apropierea sufletească (spirituală) a soţilor. În studiul nostru nu 

s-au observat diferenţe grave în formele extracasnice de petrecere a timpului liber la bărbaţi şi 

femei. Aceasta este strâns legată de necesitatea comunicării interpersonale. Cercul de comunicare 

în care contactele personale, discuţiile, schimbul de păreri apar într-o formă „ pură” contribuie la 

creşterea rolului familiei în asigurarea dezvoltării multilaterale a personalităţii. Contactele 

spirituale se stabilesc în procesul schimbului de păreri, de idei, de informaţii. Modul pasiv de 

viaţă cu orientare casnică a studenţilor căsătoriţi cuprinşi în studiul dat duce la îngustarea cercului 

comunicării interpersonale şi izolare. 

Soţii comunică mai mult pe teme legate de necesităţile materiale, de problemele cotidiene 

a familiei şi mai puţin pe teme legate de satisfacerea necesităţilor culturale, estetice. Cel mai des 

în familiile cercetate din România obiect de discuţie servesc: planurile de viitor (61%); 

problemele legate de studiu (60%); problema banilor (46%); problemele legate de gospodărie 

(44%); relaţiile proprii (41%); îngrijirea copilului (19%); viaţa prietenilor (19%). Cărţile citite sau 

filmele vizionate sunt mult mai rar discutate (3,5% şi respectiv 4%).  

În R. Moldova tabloul este conturat de o altă ierarhie a temelor discutate: relaţiile din 

familie sunt discutate cel mai des (66,5%); problemele legate de studiu de asemenea se discută 

des (50,5%);  soţii sunt interesaţi şi de problema banilor (49,5%); de problemele gospodăreşti 
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(44,5%); problemele de viitor sunt discutate în 48% din cazuri;  îngrijirea copilului devine temă 

de discuţie în familia studenţească în 23%; viaţa prietenilor, rudelor în 16,5% cazuri; şi mai puţin 

decât în România apar discuţii pe marginea filmului vizionat-1,5%; nici o familie nu discută 

despre cărţile citite (vezi tabelul 2). 

Tabelul 2. Tema discuţiilor în familiile studenţeşti 

 În familia studenţească se discută  

  cel mai mult: 
România R. Moldova Total 

Probleme legate de studii (p=0,056) 
120 101 221 

60,0 50,5 55,3 

Planurile de viitor (p=0,009) 
122 96 218 

61,0 48,0 54,5 

Relaţiile de familie (p=0,0000001) 
80 133 213 

40,0 66,5 53,3 

Problema banilor (p=0,483) 
92 99 191 

46,0 49,5 47,8 

Probleme de gospodărire (p=0,920) 
88 89 177 

44,0 44,5 44,3 

Îngrijirea copilului (p=0,326) 
38 46 84 

19,0 23,0 21,0 

Viaţa prietenilor (p=0,513) 
38 33 71 

19,0 16,5 17,8 

Filmul vizionat (p=0,126) 
 8 3  11 

  4,0  1,5  2,8 

Cartea citită (p=0,008) 
7 - 7 

 3,5 -  1,8 

Total 
 200 200  400 

  100% 100%   100% 

 După cum vedem studenţii români în discuţiile lor pun accent mai mult pe planurile de 

viitor şi problemele legate de studiu, pe când cei din R. Moldova sunt mai mult interesaţi de 

relaţiile din familie. Problemele legate de studii sunt şi ele importante însă intr-o măsură mai mică 

decât pentru studenţii români. Îngrijirea copilului este discutată mai mult în familiile studențești 

moldoveneşti decât în cele româneşti. Aceasta  întrucât familiile cu copii sunt mai numeroase în 

R. Moldova decât în România. Si într-o ţară şi în alta discuţiile pe teme legate de satisfacerea 

necesităţilor culturale sunt foarte puţin prezente în familiile studenţeşti, prioritare fiind, după cum 

s-a văzut, problemele legate de necesităţile zilnice ale familiei şi cele materiale. Bogăţia spirituală 

a unui om, nivelul lui cultural se determină nu numai după numărul de cărţi citite sau 

spectacolelor vizionate, dar în primul rând de tendinţa către bunătate, corectitudine. 

Pe parcursul cercetării s-a observat că studenţii familişti se confruntă cu obstacole în 

petrecerea interesantă a timpului liber, precum necesitatea de a munci în afara orelor de studiu, 

lipsa dotării necesare a familiilor cu copii. Mulţi dintre studenţii căsătoriţi atât din România cât şi 

din R. Moldova, în special bărbaţii din familiile cu copii, muncesc pentru a-şi putea întreţine 

familia. Cei care au o diplomă (cum este cazul absolvenţilor liceelor sanitare, pedagogice s.a.) 

muncesc pe specialitate, ceilalţi sunt angajaţi în diferite munci ocazionale. 

Cantitatea timpului liber a studenţilor într-o anumită măsură depinde şi de cât de des 

apelează aceştia la serviciile publice: cantine, spălătorii s.a. În studiul nostru s-a observat că 

familiştii din România mai des decât cei din Moldova se folosesc de astfel de servicii.  Căminele 

din complexele studenţeşti clujene sunt dotate cu maşini de spălat ce stau la dispoziţia studenţilor, 

iar fiecare campus studenţesc dispune de cantină. 

Concluzii: Volumul timpului liber în familiile studențești depinde de mai mulţi factori: 

locuiesc tinerii împreună cu părinţii sau în cămin; au sau nu copii; de profilul universităţii şi a 
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facultăţii; anul de studiu. Studenții căsătoriți îşi organizează mai bine timpul liber şi mai interesant 

decât studenții necăsătoriți iar cele mai răspândite activităţi de loisir în familiile studenţeşti, cu sau 

fără copii, sunt legate de odihnă şi consumul valorilor culturale, în special în condiţiile de casă,. 

Dintre formele extradomestice de petrecere a timpului liber, legate de consumul valorilor culturale 

şi satisfacerea necesităţilor estetice cea mai răspândită în rândul studenţilor căsătoriţi este 

frecventarea cinematografelor. Pentru  studenţii căsătoriţi este caracteristic faptul că: pe de o parte 

ei sunt mai selectivi în ceea ce priveşte unde şi cu cine să petreacă timpul liber, iar pe de altă parte 

timpul liber este consumat raţional. Conţinutul și structura timpului liber diferă în funcţie de gen, 

proveniența socială și nivelul cultural al studenților. În petrecerea interesantă a timpului liber, 

studenţii familişti se confruntă cu obstacole precum necesitatea de a munci în afara orelor de 

studiu sau lipsa dotării necesare a familiilor cu copii. 

Astăzi, mai mult ca oricând apare necesitatea organizării cât mai eficiente a timpului liber 

în vederea dezvoltării pozitive a personalităţii în curs de formare. De felul cum timpul liber este 

consumat, depinde climatul  tinerei familii, potenţialul ei sufletesc. În prezent atestăm o scădere a 

interesului tinerilor pentru participarea la viaţa culturală. Ridicarea nivelului cultural al 

activităţilor de timp liber în rândul tineretului este un proces complex, compus din numeroase 

elemente. Două dintre acestea sunt de o importanţă primordială: în primul rând activitatea 

organizatorică, desfăşurată pentru asigurarea condiţiilor de petrecere a timpului liber şi, în al 

doilea rând, însuşi procesul de educaţie care conduce la un anumit grad de dezvoltare spirituală şi 

determină structura generală a cerinţelor şi necesităţilor de timp liber (ambele fiind la un nivel 

foarte scăzut). 
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NORMALIZATION, INFLUENCE, SOCIAL CONTROL, UNIFORMITY AND 

CONFORMITY: FREQUENCY OF VIOLENCE AGAINST ARAB BEDOUIN WOMEN 

IN ISRAEL  

NORMALIZARE, INFLUENŢĂ, CONTROL SOCIAL, UNIFORMITATE ŞI 

CONFORMITATE: FRECVENŢA VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR BEDUINE ÎN 

ISRAEL 

Abstract 

The present article researches the problem of domestic violence in bedouin families in Israel. 

Bedouin women do not start struggle in order to change the normal and activate new one (normal), 

they must follow because they do not have weapon of capacity. Even have famous say: «I prefer to die 

cause of violence not cause of hunger». The government have the role to help by preparing structures, 

and manage them in order to give hand to women that is may help change reality. 

Key-words: normalization, influence, social control, uniformity and conformity, bedouin 

women, process, changing, unstable situation, traditions, rules, ideas, actions, violence, „family 
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silence”, ability, thinking, rights, complaining, governement, struggle, women abuse, clinical trial, 

data check, change reality, assistance, hunger, poverty.  

Rezumat 

Prezentul articol explorează problema violenței domestice în familiile beduine din Israel. 

Beduina nu începe lupta pentru a schimba viața spre normal și a duce una nouă (normală), pentru că nu 

deține capacitate. Chiar și înțelepții spun: «Prefer să mor din cauza violenței, nu din cauza foametei». 

Guvernul are rolul de a contribui la pregătirea politicilor și de a le gestiona pentru a da mână liberă 

femeilor care ar putea ajuta la schimbarea realității. 

Cuvinte-cheie: normalizarea, influența, controlul social, uniformitatea și conformitatea, 

femeile beduine, procese, schimbare, situație instabilă, tradiții, reguli, idei, acțiuni, violență, tăcere 

familială, capacitate, gândire, drepturi, plângeri, guvernare, studiu clinic, verificarea datelor, 

schimbarea realității, asistență, foamete, sărăcie. 

Normalization is considered to be a process of changing which allocated to improve for 

more normal i.e.: it's in less-normal situation unstable, more suitable tradition and rules that 

accepted within those issues. Social normalization is a process that include ideas and actions 

which which are acceptable in the society (normal). In other hand, about «family silence» in 

violence carrier against Bedouin women in Negev. Normalization of equal, freedom, copyrights, 

respect for women it not passed conformation, which is the issue of «tamering» that mean: 

women must act as the normal which are accepted in this society. 

Women's follow the rules without the ability or right for thinking or choose her self-

decisions. The rules very often are overt or secreted, but in all time must be followed. In daily 

living those normal follow, in general, negative actions conformist in this context mean weak 

character (belonging for the group) there is a little group of women are complaining about 

phonemone.  

Woman that decide to complain about violence or any other problem for the government, 

the others cannot accept her and she became unacceptable. The more the group or society are 

coherence the more the desire to belong increase. With time going on, more ideas are able to say: 

women are definitely equal for men, more than this, they have, the men, to take care of her and 

even respect her opinion and discussions.  

Nevertheless, in the research that I read for diverse cases of violence, verbose, 

psychology, sexual, for surprise women do not give importance for these issues, they just care for 

livelihood. Conformolization introvert in women to the point they accept this actions as it 

acceptable in life and they born to be on this situation (abuse) thus, women do not complaint 

«family silence». Bedouin women do not start struggle in order to change the normal and activate 

new one (normal), they must follow because they do not have weapon of capacity. Even have 

famous say: «I prefer to die cause of violence not cause of hunger». I think, the government have 

the role to help by preparing structures, and manage them in order to give hand to women that is 

may help change reality.   

According to research that talked about women abused (Bedouin), clinical trial, check 

data and subjects include all component of violence phonemone, all of information and they do 

not responding. Arab in Negev are 200,000 half of them do not have all of the rights that 

government give to citizens, in 2011, 400 women contact assistance coordinator because of 

hunger, 89% of women that the research include say that they suffer hunger and poverty.  

The society contain many tribes each one contain big family which are too contain many 

small families in this system the old man has the right to decide for every small and big thing, if it 

was in the tribe itself or between the others. Specifically for women, that include the contact with 
foreign. Man can divorce his wife for any reason advertiser of secreted, but woman can't decide to 

do it. Sometimes woman may be divorced without even knowing. She became to be homeless, far 

from her children, cannot take care of them or often cannot see them, and of course no financially 

caring from her X-man! Because sons must follow their father, they belong to him.  
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The norms in Bedouin society says: woman cannot take any type of decision because just 

man can do Many marriages in Bedouin society (polygamous families). In this society, there is 

acceptable procedure: man can marry more than one woman, that acceptable according norms but 

not according Israel law. In order to do this man can get marry without official contract that how 

they bypass the law. Over that, the more the man have women, and more children he become in 

higher status (socially).   

According to Islam and gura'an man can marry 4 women but he has to act for each of 

them equally in all point of views, according to Israel law 1977 marriage more than one woman is 

forbidden, but law cannot cancel current situation (polygamous families)! To emphasize 

polygamous families suffer difficult financial issues women do not work, with many children. 

Very often man live with his last wife and her sons, leaving the other careless thus, they suffer 

hunger and poverty.  

Bedouin women do not request divorce because of two reasons, first, man will take her 

children, second, she will be unacceptable and out of norms (forsaken). When a man decide to 

marry more than one woman, he creates psychological, financial, emotional, problems because as 

usual man prefer the last woman, the first start to suffer low self-esteem, very often she start to 

report health problems like diabetes, asthma, high blood pressure depression. More off her sons 

also suffer father absence, hunger due to poverty and even they start to absence school day.  

Many women are abused from their husbands, brothers or fathers they do not complain or 

report for police they afraid to be murdered!   

If any woman report about violence, government will give her place to be safe, still they 

afraid from men and feel shame to this acceptable norms, they use to be silence, feel depend to 

husbands and children, women afraid from bad future, that why she has to accept her bad status. 

All women deals with this bad life suffering bad psychological problems and very often think 

about suicide. Even girls suffer high frequency of violence from father, brother, uncle without 

clear reason. For Bedouin society, the violence against female became normal.  

Women found their self-suffering all types of violence, and this become a norm, they 

found them self-dependent and bound even docile, all this because afraid from being forsaken. 

The big reason for this silence is the financial issue, woman cannot go out for work and get own 

money thus prefer to suffer violence.   

In other hand, violence is acceptable in Bedouin society, this the reason they do not report 

their problems, even they do not see this is a serious problem. 79%of women that report violence 

to their families do not have any help even fathers give her to feel shame. Women cannot live 

ordinary simple life. They can not educate children cause of their bad situation, depressed, crying, 

sometimes cannot sleep this problem going to go on and maximize from one generation to 

another. 
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A PSYCHOSOCIAL VIEW ON ETHNICITY AND NATIONALITY (XVIIITH-XIXTH 

CENTURIES)  

O PRIVIRE PSIHOLOGICĂ ASUPRA ETNICITĂŢII ŞI NAŢIONALITĂŢII 

(SECOLELE XVIII-XIX) 
Abstract 

In XVIIIth – XIXth centuries ethnicity and nationality were the magic and the solution for the 

problem as: people were strange do not know each other nationality that gives them to feel belong, new 

ideas was the yarns; it was enjoyable and helpful to search and hear the mutual story and songs, more 

important is hope and democracy; formation of equal around all ideas and people give them feel legal 

to fight for better life and human rights. In this was the basic concepts of the present article are: 

nationality as a legal relationship between a person and a state; political aspirations that means a 

person trying to be belong self-definition; national identity as a person's subjective sense of belonging 

to one state or to one nation; language as the ability to acquire and use complex systems of 

communication, particularly the human ability to do so; national day that means a day when a country 

celebrates its independence, establishment or an otherwise significant event; folklore that can be 

described as traditional art, literature, knowledge, and practices that are passed on in large part through 

oral communication; the national flag that symbolises a country.  

Key-words: ethnicity, nationality, the solution, the problem, people, feelings, new ideas, 

human rights, the basic concepts, a person and a state; political aspirations, self-definition, national 

identity, state, nation, language, communication, folklore, traditional art, literature, knowledge, 

practices, symbols. 

Rezumat 

În secolele XVIII-XIX, etnia și naționalitatea erau magia și soluția problemei: oamenii erau 

stresați că nu-și cunosc întreaga naționalitate care le dă să se simtă afiliați, ideile noi erau firelede 

adeziune. A fost plăcut și util să căutăm și să auzim povestirea reciprocă și cântecele, care denotă 

speranța și democrația. Formarea egalității în jurul tuturor ideilor îi face pe oameni să se simtă legali și 

să lupte pentru o viață mai bună și pentru drepturile omului. În acest sens, conceptele de bază ale 

prezentului articol sunt: naționalitatea ca relație juridică între o persoană și un stat, aspirațiile politice 

care înseamnă că o persoană încearcă să se autodefinească, identitatea națională ca simț subiectiv al 

unei persoane privind apartenență la un stat sau la o națiune, limbajul ca abilitate de a dobândi și de a 

folosi sisteme complexe de comunicare, în special abilitatea umană de a face acest lucru, ziua națională 

care înseamnă o zi în care o țară își sărbătorește independența, stabilirea și este un eveniment 

semnificativ, folclorul care poate fi descris ca artă tradițională, literatură, cunoștințe și practici care 

sunt transmise în mare parte prin comunicare orală, steagul național care simbolizează o țară.  

Cuvinte-cheie: etnia, naționalitatea, soluția, problema, oamenii, sentimentele, ideile noi, 

drepturile omului, conceptele de bază, o persoană și un stat, aspirații politice, auto-definiție, identitate 

națională, stat, națiune, limbă, comunicare, folclor, artă tradițională, literatură, cunoștințe, practici, 

simboluri.  

Nationalism is relatively a new phonemone of humanity history, it caused universal 

revolution. For this huge phonemone there are clear breadcrumbs, like the one in France at the 

end of XVIIIth century: industrial revolution which we can see its affect tell nowadays. In 

XVIIIth-XIXth centuries it became necessary to have psychosocial frame in order to collect each 

community about shared agreements. Following the church and the religion, dissatisfaction from 

role of single, weak family ties, power of religions became weaker. Intellectuals, writers, artists, 

scientists, all of them believed that the human enough intelligent and clever to have the capacity 

to choose his crafts, opinions and actions. At the same time, the old regime was going down, 

community want to share decisions for future. Authority of church and government was going 

down, which leave huge space, spiritual mental and social. The time was really appropriate.  
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Nationality was the glue for each community or society under one roof, it was new, 

interesting, fiery, brilliant idea. According to the psychologists: pertinence is basic need for the 

human when he reach consciousness and self-satisfaction. It can really help for the growth of 

good personality and coherent community. Psychology principles of humans during growth and 

singularity of themselves pass circuit development and needs according to personal dimensions. 

When he expressed breath, sleep, doing his role, then revealed more needs with high level 

(cognitive). It is clear that the human after physiological need, he look after cognitive ones that 

are also necessary for him. Pertinence one of the important needs for the human as we said before 

in this case nationality and ethnicity give the feel of belong to community when they number of 

important characters, struggle for the nation, waiting one future, identity, equality moreover, self-

expression.   

There was millions of people passed from villages to cities they were drowned and come 

to feel lonely with new habits and norms, they had to look for new frame to belong for. 

Nationality and ethnicity can be response to this important need. nationality give people good 

replacement for traditional habits that they used to use, it was excellent to give people feel of 

belonging to each other even stimulate for doing more and more in order to develop the nation. 

This lead them to have dignity and identification so they skip loneliness, that how the democracy, 

sharing decisions, was achieved. More, nationality succeed because it started to lead at te same 

time the church and government was going down it give people all need with many properties: 

flag, language, land.  

Social phonemone that give people feeling of belong in certain place with need for 

historical connection, spiritual, emotional, language, traditions, desire for one independent 

country.  

Started to appear consciousness after education, data transfer, newspaper, books, schools, 

writers, philosophers and they start to educate think that human can thing and make decisions 

without king or clergyman. Distribution ideas for ability of choice, freedom, equal, right of nation 

to establish a country, independence (selection rule express desire of people).  

All of these cause appearance of new leaders that lead the nationality to: 

- dare and think to change old issues;   

- idea of «equal» lead to think about change the rule of one person because people are majority.

 Started as reaction of the evaluation which talked about: it's not enough to be educated 

about ethnicity and nationality but it must be feel belong to each other and love to improve our 

own country, ethnicity can be come within talked about mutual heroes an story, myths, 

philosophy all this help expand each specific ethnicity.   

Revolution that started in order to change the old situation in XVIIIth century: 

- America tries to release the England colonies 1776 this was the first political and ethnical 

movement, Americans open new identity that focus in new values of freedom, equal, democracy. 

The American statement:» each person was born free and equal and god give him rights which 

anyone cannot take it: freedom and trying be happy»;   

- France revolution 1789, change the political and social issues in Paris, absolutely against the old 

regime. The famous statement was freedom, equal, rights.  

Awards the rights of person and citizen, people are the master. The group that start the 

evaluation write all of the statements (flag, national holiday, language).   

Effect of two revolutions on ethnicity:   

- the two revolutions are symbol for new regime which are based on new etiology;   

- based on idea of education, equal, freedom, democracy;  

- because of two revolutions, other people started struggles to make a change to themselves.   

In the period of Napoleon`s occupation (1797-1812) in one hand spread idea of freedom 

and equal, and in the another one, depression and struggle.   
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The change that appear in Europe cause of the evaluation and the process of modernity:  

- demography growth and industrialization lead to process of people moving from village to city, 

the other one people became more secular;  

- process of change the produce of handmade (agriculture) to industry using technology which 

lead for high speed of life;  

- the ability of people to contact each other became more able, they start to write books and 

newspaper, using train and buses, all of this also help to spread nationality idea;  

- schools start to appear.  
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THE INFLUENCE OF COMMUNICATION PATTERNS IN THE FAMILIES FROM 

ARAB SECTOR (ISRAEL) ON SCHOOL AND SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN  

INFLUENȚA MODELELOR DE COMUNICARE ÎN FAMILIILE DIN SECTORUL 

ARAB (ISRAEL) CU PRIVIRE LA ȘCOALĂ ȘI DE ADAPTARE SOCIALĂ A 

COPIILOR 

Abstract 

The current research is aimed to examine the communication patterns that parents in the Arab 

family are characterized with and their influence on children's adaptation to school and society. 

Therefore, this research checked which communication patterns are being used while referring to the 

gender variable (fathers and mothers) whether there's a difference between fathers and mothers 

regarding the use of communication patterns in addition to the education variable whether parents' 

education has any effect on their use of communication patterns which help children adapt to school 

and society. to examine the issue questionnaires were distributed to children, parents and teachers in 

addition to interviewing teachers. the findings indicated that answers were different between boys and 

girls, the boys were against having good communication with their parents on the other hand the girls 

were more satisfied with the communication they had with their parents. the findings indicate 

adaptation problems among children of permissive and dictatorial\ authoritarian parents, permissive 

parents are more permitting to their children they appease their children and do not set boundaries, 

they use aggressiveness and punishments, do not discuss things with their children, children imitate the 

communication pattern of violence towards others used by their parents, on the other hand children of 

authoritative parents who are able of setting boundaries alongside the ability to listen and to support 

adapt to school and society.  

Key-words: communication patterns, adaptation children, parental styles 

Rezumat 

Cercetarea de față vizează examinarea modelelor de comunicare pe care părinții din familia 

arabă le utilizează și influența lor asupra adaptării copiilor la școală și societate. Prin urmare, această 

cercetare a verificat care tipare de comunicare sunt utilizate în funcție de variabila de gen (tați și 

mame), dacă există o diferență între tați și mame cu privire la utilizarea tiparelor de comunicare în plus 

față de variabila educației, dacă educația părinților are vreun efect. Utilizarea modelelor de comunicare 

ajută copiii să se adapteze la școală și la societate. Pentru a examina problema, chestionarele au fost 

distribuite copiilor, părinților și profesorilor. Concluziile au arătat că răspunsurile erau diferite între 

băieți și fete, băieții se expuneau cu prudență asupra faptului de a avea o bună comunicare cu părinții, 

iar fetele erau mult mai mulțumite de comunicarea pe care o aveau cu părinții lor. Constatările indică 

probleme de adaptare în rândul copiilor părinților permisivi și dictatoriali / autoritarieni, părinții 

permisivi permit mai mult copiilor și nu insistă să stabilească limite, în timp ce alții folosesc 
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agresivitate și pedepse, nu discută lucrurile cu copiii. Copiii imită modul de comunicare violent față de 

ceilalți folosit de părinții lor, pe de altă parte copiii părinților autoritarieni pot să stabilească granițe în 

raport cu capacitatea de a asculta, care îngrădesc adaptarea la școală și la societate.  

Cuvinte-cheie: modele de comunicare, mod de adaptare, stiluri parentale. 

Communication patterns  
The literature review shows that communication patterns reflect the interactions inside 

the family. Communication shows exactly what is happening in the family. It exposes the real 

power structure of the system. Berg –Cross noted that each family adopts a set of rules that directs 

the flow of information inside and outside the family [2]. The rules stimulate the distribution of 

power, the intimate relation and the mutual expectations of family members. Communication 

rules determine the family's communication patterns that reflect which information should be 

expose and which shouldn’t, which emotions should be exposed and which shouldn't; they also 

reflect the level of intimacy in the family and the distribution of roles in the family. Regarding 

communication in the Arab family, each family adopts a set of unwritten rules that supervise and 

organize its communication patterns. Family children's adaptation to school, work and society is 

up to the identification and internalization processes of the social norms and values developing in 

the family. The additional role of the family is to preserve and improve the family as a social unit 

[2].   

Adaptation children to school and society  
Berry defined adaptation as the changing of views and identifying acquiring new skills 

and norms of behavior while emotionally integrating in a new environment [2]. Objective 

adaptation is defined according to Bar Yosef as the level of compliance of the individual to the 

demands of the new social and cultural system that is measured by the level of functioning in 

different fields: occupation, economy, family, building social relations with members of the 

majority group acquiring the new language and culture and the way of spending past times. 

Morrow in his study about children who are problems in adapting to school indicated that children 

that face difficulties to integrate in school indicated that children whose families find it hard to 

give them the right support while facing adaptation difficulties are the children that had 

difficulties to adapt [6]. Studies indicate that adaptation is not only partially the absorbed in 

school is not less significant for a successful adaptation. Parents' involvement in the process of 

adaptation, the nature of the relations between the parents and school, parents' views about school 

and their attitude towards school were found as influential on the quality of the children's 

adaptation to the 1st grade [3,4]. A student with low starting point with the encouragement of 

environmental and school support can adapt to school in a good way. found that the child's social 

environment in school itself influences the satisfaction in class and on academic achievements [5]. 

parental styles: Different communication patterns characterize different parental styles that affect 

the children's social functioning, Baumrind's model characterizes three styles of parental styles as 

followed: 

1. Permissive parental style – this style is characterized with low level of control, low 

demands and with high level of support and warmth towards the child and a low level of 

boundaries setting.  

2. Authoritarian parental style- this style is characterized with high level of control, with 

high demands but yet with low emotional support and availability. This kind of parent will not 

encourage verbal negotiation and will use aggressive punishment measures.  

3. Authoritative parental style- this style combines consistent discipline and clear 

boundaries setting alongside showing support and warmth to the child [1].  

Research Goals And hypothesis  

Research goals: the ultimate goal is to investigate the influence of parents' 

communication patterns in Arab families on children's adaptation to school and to society.  
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Secondary goal: research findings will be used to build an intervention programmer for 

parents that will use communication patterns that improve their children's adaptation to school 

and to society, and on the other hand, to build a programmer that will increase the child's social 

competence. 

 Research hypothesis  

1. Parents' communication patterns influence their children's adaptation to school and to society.  

2. There is a positive influence of parents' education on the awareness to communication patterns 

that contributes to their children's adaptation.  

3. There is a difference between mothers and fathers in communication use in Arab families.  

Population and sample 

In the current research participate 322 parents of students in junior high schools between 

the ages 30-50 with different levels of from different social, 322 students from three junior high 

schools from 7th -8th grades, 150 boys and 172 girls (figure 1) and 22 classroom teachers from 3 

junior high schools each one of them will give a report about 15- 17 students. 

 
Figure 1. Distribution of students by gender 

The research findings 

To examine the issue questionnaires were distributed to children, parents and teachers in 

addition to interviewing teachers, a demographic questionnaire including questions that examine 

the communication patterns being used in the family. A parental style questionnaire that examines 

the parental style and the communication characterizing each style was distributed. A self-report 

questionnaire was given to the students in order to examine their social adaptation in addition to a 

teachers' report questionnaire, teachers who describe their students' adaptation to school and 

teachers' interview for a deep examination of students' adaptation and their relations with their 

parents. The children reported about having indirect communication with their parents, and that 

the messages from their parents weren’t clear, they also reported that emotions such as anger and 

joy were not being expressed. In addition children reported that their parents weren’t listening to 

them and used to blame and judge them as well, they further reported that their parents weren’t 

encouraging the creation of social ties (figure 2).  

 
Figure 2. Communication Parents – children 

 Answers were different between boys and girls, the boys were against having good 

communication with their parents on the other hand the girls were more satisfied with the 

communication they had with their parents, especially girls reported a good communication with 
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mothers and the mothers reported communication and relationships with girls better than boys. 

Teachers also reported about a lot of tension between the boys' and parents more than with girls, 

parents also reported that sometimes they faced difficulties confronting mostly with the boys who 

are in their adolescence period (figure 3).  

 
Figure 3. Communication comparison – Student gender 

The checking of the parental style that characterizes the research group showed three 

types of styles: the permissive style, authoritative style and the dictatorial/ authoritarian style. the 

findings indicated There was a no significant difference between mothers and fathers regarding 

the use of parental style( figure 4).  

 
Figure 4. No found significant differences between fathers and mothers of parental style 

 There was a different regarding the use of a parental style that is characterized with 

different communication between parents with different education levels. Parents' education level 

affects parents' decision regarding which parental style and which communication pattern they 

should use, the findings indicate that highly educated parents (mothers and fathers) use more 

authoritative style that allows supportive communication along with setting boundaries that leads 

to a social, emotional and educational development.  

 The findings indicate adaptation problems among children of permissive and dictatorial\ 

authoritarian parents, permissive parents are more permitting to their children they appease their 

children and do not set boundaries, authoritarian parents they use aggressiveness and 

punishments, do not discuss things with their children, children imitate the communication pattern 

of violence towards others used by their parents, on the other hand children of authoritative 

parents who are able of setting boundaries alongside the ability to listen and to support adapt to 

school and society.  

Conclusions 
These findings give an answer to the first research hypothesis- Parents' communication 

patterns influence their children's adaptation to school and to society, authoritative parents who 

are able of setting boundaries alongside the ability to listen and to support adapt to school and 

society. In response to the second hypothesis- There is a positive influence of parents' education 

on the awareness to communication patterns that contributes to their children's adaptation. is a 

positive relationship between parents' education and social adaptation of children, parents 

academic characterized by communication supports, encourages, attention, setting limits, causes 

to social adaptation. In response to the third hypothesis- There is a difference between mothers 

and fathers in communication use in Arab families. Although there is no difference in style 
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parents and no significant difference between fathers and mothers using patterns of 

communication, the girls reported a good communication with mothers than fathers,and the boys 

not satisfied communication with fathers and mothers. the mothers reported their good 

communication with their daughters than their sons, the fathers reported no differences between 

boys and girls in the communication.  
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INVESTIGAȚII ALE COMPORTAMENTULUI UMAN ÎN PERIOADA 

TRANSFORMĂRILOR SOCIALE 

INVESTIGATION OF HUMAN BEHAVIOR DURING SOCIAL TRANSFORMATION 

Бричаг Сильвия  

СУПРУЖЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ МЕТОДОМ РАЦИОНАЛЬНО-

ЭМОТИВНОЙ ТЕРАПИИ 

RATIONAL-EMOTIVE THERAPY IN MARITAL COUNSELING  

Резюме 

Сложная экономическая и социальная обстановка требует от современного человека 

серьезного напряжения, что часто вызывает стрессы и депрессии, ставшие уже неотъемлемой 

частью нашего бытия. Сегодня как раз то время, когда особенно остро ощущается 

необходимость в «тихой гавани», месте душевного комфорта. Таким местом должна быть семья 

– стабильность на фоне повсеместной изменчивости. Эмоциональная нестабильность семейных, 

супружеских и родительских отношений, отсутствие единства мнений и солидарности 

родителей в их педагогическом воздействии на ребенка - всё это часто приводит к 

формированию у ребенка чувства страха, неуверенности в себе, неверия в свои силы и 

способности, замкнутости и нелюдимости. На удовлетворённость браком оказывает влияние 

множество факторов: эмоционально-психологические потребности супругов (в близких людях, 

в брачном партнёре, в доверительно-дружеском общении, в поддержке, взаимопомощи, 

сотрудничестве и т.д.); трудовая стабильность; жилищные условия; материальная 

обеспеченность; расхождение мнений супругов; распределение власти в семье; характера 

проведения свободного времени; распределение семейных обязанностей и др. Применив метод 

рационально-эмотивного консультирования на протяжении 17-ти занятий, была доказана на 

практике теснейшая связь между человеческими эмоциями и когнитивными процессами. 

Процесс психоконсультирования состоял не только в обучении клиентов мыслить рационально, 

но и побудил супругов изменить мышление, сделать его более логичным и разумным, тем 

самым направить семейные отношения в правильное русло. Методом рационально-эмотивного 

консультирования, мы не только улучшили эмоциональное состояние супругов в 

предразводный период, но и изменили их иррациональное мышление на рациональное, тем 

самым сохранили целостность семьи. 

Ключевые понятия: рационально-эмотивное консультирование, супружеское 

консультирование, диагностические методики. 

Abstract  

The complex economic and social situation requires a serious strain from the modern person, 

which often causes stress and depression, which have already become an integral part of our being. 

Today is just the time when there is a particularly acute need for a «quiet harbor», a place of spiritual 

comfort. Such a place should be a family - stability against the backdrop of widespread variability. 

Emotional instability of family, marital and parental relations, lack of unity of opinions and solidarity 

of parents in their pedagogical influence on the child - all this often leads to the formation of a child's 

feelings of fear, self-doubt, disbelief in his strength and ability, isolation and unsociability. Many 

factors affect the satisfaction of marriage: emotional and psychological needs of spouses (in close 

people, in a marriage partner, in confidential and friendly communication, in support, mutual 

assistance, cooperation, etc.); Labor stability; living conditions; Material security; Divergence of 

opinions of spouses; The distribution of power in the family; The nature of leisure time; Distribution of 

family responsibilities, etc. Applying the method of rational-emotional counseling for 17 sessions, the 

closest relationship between human emotions and cognitive processes was proved in practice. The 

process of psychoconsulting consisted not only in teaching clients to think rationally, but also induced 

the spouses to change their thinking, make it more logical and reasonable, thereby directing family 

relations in the right direction. By the method of rational-emotional counseling, we not only improved 
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the emotional state of the spouses during the pre-divorce period, but also changed their irrational 

thinking to rational, thus preserving the integrity of the family. 

Key-words: rational-emotional counseling, marital counseling, diagnostic techniques. 

Нынешний XXI век становится эпохой, на которую возложены большие надежды 

всего человечества. Сложная экономическая и социальная обстановка требует от 

современного человека серьезного напряжения, что часто вызывает стрессы и депрессии, 

ставшие уже неотъемлемой частью нашего бытия. Сегодня как раз то время, когда 

особенно остро ощущается необходимость в «тихой гавани», месте душевного комфорта. 

Таким местом должна быть семья – стабильность на фоне повсеместной изменчивости. 

Несмотря на столь явную необходимость, в настоящее время институт семьи испытывает 

достаточно острый кризис, ведь под угрозой само его существование, которое было 

неизменным на протяжении тысячелетий [6, с. 105]. Распад семьи является серьёзной 

социальной проблемой. Поэтому последствия развода можно условно разделить на три 

группы: последствия для общества, последствия для самих разводящихся, последствия для 

детей. Большая часть разведённых мужчин и женщин не имеют возможности или желания 

вступить в повторный брак. Как справедливо заметил по этому поводу К. Витакер, «то, что 

супруги вложили друг в друга, нельзя забрать назад, а способность вложить себя в новые 

отношения отравлена подозрением и параноидальными чувствами ко всякому браку как 

таковому». К тому же значительная часть разведённых женщин, имеющих детей, совсем не 

вступают в брак. Исходя из этого, возможности деторождения разведённых женщин 

остаются нереализованными, что крайне отрицательно влияет на процессы 

воспроизводства населения. Вследствие разводов увеличивается численность неполных 

семей, в которых ребенок воспитывается с одним из родителей. Увеличение количества 

детей, воспитывающихся в семье без отца (при живом отце), увеличивает вероятность 

отклоняющегося поведения среди подростков, отрицательно влияет на их успеваемость [9, 

с. 18]. Последствия семейных конфликтов отражаются не только на состоянии детской 

души, но и на всей дальнейшей жизни, ибо дети из конфликтных семей выходят с 

глубокими внутриличностными конфликтами. Эмоциональная нестабильность семейных, 

супружеских и родительских отношений, отсутствие единства мнений и солидарности 

родителей в их педагогическом воздействии на ребенка - всё это часто приводит к 

формированию у ребенка чувства страха, неуверенности в себе, неверия в свои силы и 

способности, замкнутости и нелюдимости [10, с. 80].  

 С психологической точки зрения развод есть изменение баланса сил, 

поддерживающих и разрушающих брак. Одни считают его злом, а другие – избавлением от 

зла. «А он как дождь: когда необходимо – добро, во всех остальных случаях – зло, и 

немалое». В этой метафоре наиболее чётко подмечена психологическая сущность развода 

[6, с. 117]. К поддерживающим факторам можно отнести морально-психологическую и 

отчасти экономическую заинтересованность друг в друге, удовлетворенность брачно-

семейными отношениями, а также социальные нормы, ценности, санкции. К факторам, 

разрушающим брак, относятся проявления взаимного недовольства и неприязни, 

антипатию, раздражение, ненависть. Внешние факторы также стимулируют развитие и 

обострение внутрисемейных конфликтов (неприятности на работе, противоречия с 

родственниками и соседями, связи адюльтерного характера), что может послужить 

поводом (мотивом) для разрыва брачных уз [9, с. 12].   

Наиболее частой причиной обращения в консультацию являются супружеские 

проблемы. Ю. Е. Алёшина приводит список проблем, являющихся наиболее частыми 
поводами для обращения в консультацию.   

1. Взаимное недовольство, различного рода конфликты, связанные с 

распределением супружеских ролей и обязанностей.    
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2. Конфликты, проблемы, недовольство супругов, связанные с различиями во 

взглядах на семейную жизнь и межличностные отношения.   

3. Сексуальные проблемы, недовольство одного супруга другим в этой сфере, 

взаимное неумение наладить нормальные сексуальные отношения.   

4. Сложности и конфликты во взаимоотношениях супружеской пары с родителями 

одного или обоих супругов.   

5. Болезнь (психическая или физическая) одного из супругов, проблемы и 

трудности, вызванные необходимостью адаптации семьи к заболеванию, негативным 

отношением к себе и окружающим самого больного или членов семьи.  

6. Проблемы власти и влияния в супружеских взаимоотношениях.  

7. Отсутствие тепла в отношениях супругов, дефицит близости и доверительности, 

проблемы общения [3, с. 116].   

Вне зависимости от того, к какому разделу классификации можно отнести 

проблему, существенно важным является общая организация и тактика консультирования. 

Супружеское консультирование – это вовсе не обязательно работа со всеми 

членами семьи одновременно. С точки зрения организации супружеское консультирование 

(терапия) предполагает ряд посещений консультанта одним из супругов, либо обоими 

(раздельно или вместе).   

В консультировании существует целый ряд концепций, определяющих основные 

подходы к разрешению супружеских проблем – это психоаналитический, бихевиористский, 

гуманистический и системный подходы [5, с. 115]. Применительно к нашей теме, 

остановимся на гуманистическом подходе, к которому относится рационально-эмотивная 

терапия А. Эллиса. В его основе лежит задача достижения изменений в представлениях о 

супружеских связях. Общение супругов должно стать открытым, искренним. Чувства (в 

том числе и агрессивные) не должны утаиваться, но и не должны приводить к обострению 

конфликта. Существует ряд правил «честного боя», использования физической разрядки. 

Психолог проявляет сочувствие, сердечность и искренность к каждому из партнёров. 

Супруги должны научиться выслушивать друг друга, не выражая при этом оценки или 

осуждения, постараться понять другого, вникнуть в его переживания [5, с. 117]. Теория 

РЭТ гласит, что мысли, эмоции и чувства неразрывно связаны между собой. Поэтому с 

самого своего возникновения РЭТ уделяла одинаковое внимание всем трём модальностям 

(когнитивной, эмотивной и бихевиоральной). Она стала первой по-настоящему 

мультимодальной психотерапевтической школой [2, с. 20].  

В середине XX века британский психотерапевт и психолог Альберт Эллис создал 

поистине гениальное учение — рациональную терапию. Большинство наших проблем, 

считал Эллис, возникает из-за иррациональных установок, которые омрачают людям жизнь 

и приводят к неврозам. Человеку не в ладах с собой и окружающими часто присуще 

иррациональное мышление. Устранив иррациональные установки, можно изменить жизнь 

к лучшему. В 1961 году она была переименована в рационально-эмотивную терапию 

(РЭТ), поскольку этот термин лучше отражает сущность данного направления. В 1993 г. 

Эллис стал использовать новое название своего метода - 

рационально-эмоционально-поведенческая терапия (РЭПТ). Термин «поведенческая» был 

введён, чтобы подчеркнуть то большое значение, которое это направление придаёт работе с 

актуальным поведением клиента [8, с. 23]. Теория рационально-эмотивной терапии А. 

Эллиса, выполняет четыре основные функции: обобщает накопленную информацию; 

делает более понятными сложные явления; предсказывает последствия разных 

обстоятельств; способствует поиску новых фактов [4, с. 7]. 

 Основным теоретическим принципом рационально-эмотивной терапии является 

утверждение А.Эллиса, что «человек рождается со склонностью к рациональному 

мышлению, но одновременно и со склонностью к паралогичности. Он может становиться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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жертвой иррациональных идей. Жизненные проблемы возникают из-за ошибочных 

убеждений. В основе нормального поведения лежат рациональное мышление и 

своевременная коррекция принимаемых решений» [7, с. 8].   

Целью рационально-эмоциональной терапии является изменение эмоций, 

воздействуя на содержание мыслей. Возможность таких изменений основана на связи 

мыслей и эмоций. С точки зрения РЭТ главным фактором, определяющим эмоциональное 

состояние, являются когниции (мысли). В норме мышление включает чувства и в 

некоторой степени стимулируется ими, а чувства включают когниции. Как индивид 

интерпретирует событие, такую эмоцию в результате он и получает в данной ситуации. Не 

внешние события и люди вызывают у нас негативные чувства, а наши мысли по поводу 

этих событий и людей. Воздействие на мысли является более коротким путём достижения 

изменения наших эмоций и, следовательно, поведения. Поэтому воздействие на мысли 

является более коротким путём достижения изменения эмоций и, следовательно, 

поведения. Кроме того, корни любой нежелательной эмоции можно найти в 

иррациональных убеждениях человека. Эти чувства негативно влияют на качество жизни 

[8, с. 24].  

Суть концепции Эллиса выражается формулой А-В-С, где А - activating event -

активизирующее событие; В - belief system - система убеждений; С – emotional 

consequences - эмоциональные и поведенческие последствия. Когда сильное эмоциональное 

последствие (С) следует за важным активизирующим событием (А), тогда может 

показаться, что А вызывает С, но в действительности это не так. На самом деле 

эмоциональное последствие возникает под влиянием В - системы убеждений человека. 

Когда возникает нежелательное эмоциональное последствие, такое как сильная тревога, то 

корни его можно найти в иррациональных убеждениях человека. Если эти убеждения 

эффективно опровергать, приводить рациональные доводы и показывать их 

несостоятельность на поведенческом уровне - тревога исчезает [1, с. 120]. 

Эмоциональное расстройство, или «С» согласно формуле А-В-С, происходит не 

только по причине события «А», но, главным образом, из-за определенного рода 

оценочного мышления, или взглядов «В». Этот тип мышления, который является 

абсолютистским, категоричным и чрезмерно преувеличенным по своей сути, называется в 

теории РЭТ «иррациональным», главным образом для того, чтобы обозначить, что такое 

мышление мешает осуществлению целей и задач людей. Расстройства в эмоциональной 

сфере являются результатом нарушений в когнитивной сфере, которые Эллис назвал 

иррациональными установками.  

Основной целью нашего исследования было выявить причины возникновения 

конфликтных зон в различных сферах жизнедеятельности этих семей и апробировать 

первую гипотезу в том, что с ростом брачного стажа эмоциональные отношения супругов 

ослабляются и могут привести к семейному кризису и предразводной ситуации.   

Организовать тактику психологического консультирования супругов, находящихся 

в предразводной ситуации методом РЭТ и проверить на практике гипотезу, о том, что 

рационально-эмотивное консультирование позволит улучшить эмоциональное состояние и 

изменить иррациональное мышление супругов в предразводной ситуации.  

Для эмпирического подтверждения нашего предположения представляем 

отобранные и применённые диагностические методики: 

– Тест-опросник «Удовлетворенность браком» В. В. Столина и др.;  

– Опросник «Распределение ролей в семье» Ю. А. Алёшиной и др.; 

– Тест «Наличие и выраженность иррациональных установок» А. Эллиса. 

 В первой части экспериментального исследования приняли участие 5 супружеских 

пар, находящихся в предразводной ситуации. Возраст супругов составил от 30-42 лет, 

обладающие разными профессиями: строитель, педагог, военный, водитель, бухгалтер, 
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механик, программист, со стажем семейной жизни 10-13 лет, две семьи имеют двоих детей, 

две семьи имеют одного ребёнка и одна семья имеет троих детей.  

 Каждому из супругов было предложено заполнить вышеуказанные тесты и 

опросники для исследования их межличностных отношений. Для подтверждения первой 

гипотезы, мы обработали диагностический материал и получили следующие результаты.  

 Тест - опросник «Удовлетворённости браком» В. В. Столина и др., позволил 

изучить степень удовлетворённости-неудовлетворённости браком, а также степень 

рассогласования удовлетворённости браком по семи факторам.  

 
Рис. 1. Результаты обработки теста «Удовлетворённость браком» 

 По каждому фактору был подсчитан средний показатель удовлетворённости 

браком для обоих супругов. Средний показатель представил собой среднее значение 

суммарного балла ответов на вопросы. Отмечены неблагополучные семейные отношения 

во всех семьях по трём факторам: в 1-й семье супруги набрали от 0-16 баллов, что является 

показателем абсолютного неблагополучия, в 2-х семьях супруги набрали от 17-22 баллов, 

что является показателем неблагополучных отношений и в других 2-х семьях супруги 

набрали от 23-26 баллов, что является показателем скорее неблагополучных отношений. 

Опросник «Распределение ролей в семье» Ю. А. Алёшиной, позволил выявить 

представления супругов о ролевой структуре их семьи по семи сферам. 
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Рис. 2. «Распределение ролей» в 1-ой семье 
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Рис. 3. «Распределение ролей» во 2-ой семье 
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Рис. 4. «Распределение ролей» в 3-ей семье 
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Рис. 5. «Распределение ролей» в 4-ой семье 
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Рис. 6. «Распределение ролей» в 5-ой семье 

Результаты показали, что: 
- во всех семьях роль воспитания детей реализуется обоими супругами приблизительно 

в равной степени; 

- эмоциональный климат в 3-х семьях принадлежит жёнам, а в 2-х семьях обоими 

супругами приблизительно в равной степени; 

- материальное обеспечение в 3-х семьях осуществляется женой, а в 2-х семьях обоими 

супругами приблизительно в равной степени; 

- организация развлечений осуществляется в 4-х семьях супругой и в 1-й семье 

супругом; 

- роль «хозяина» и «хозяйки» распределились в 1-й семье в равной степени, в 2-х 

семьях обоими супругами приблизительно в равной степени и в 2-х семьях в большей 

степени супругой; 
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- роль сексуального партнёра в 4-х семьях инициирует муж и в 1-й семье обоими 

супругами приблизительно в равной степени; 

- организация семейной субкультуры в 3-х семьях осуществляется супругом и в 2-х 

семьях обоими супругами приблизительно в равной степени. 

Полученные результаты свидетельствуют о следующих особенностях в 

распределении ролей в семьях: 

- во многих семьях мужчина наравне с женщиной (а зачастую больше), занимается 

воспитанием детей; 

- как правило, доминирование в роли воспитания детей у мужчины совпадает с 

присвоением ему роли ответственного за эмоциональный климат в семье и роль 

«хозяина»; 

- материальным обеспечением в семье занимаются супруги или оба супруга 

практически наравне (тенденция современных экономических условий); 

- ведущую позицию в сексуальных отношениях занимают либо мужчина, либо оба 

партнера; 

- наблюдается доминирование ролей у мужчин, связанных традиционно с женскими: 

воспитание детей, эмоциональный климат, роль «хозяина», организация семейной 

субкультуры; 

- с ростом брачного стажа семейные нагрузки жён возрастают, но вместе с тем довольно 

большое количество ролей распределены между супругами поровну.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наблюдается рассогласованность 

позиций супругов при оценке ролей в семье, что является показателем конфликтных 

моментов (явных или скрытых) в отношении между ними. 

 По тесту «Наличие и выраженность иррациональных установок» А. Эллиса, мы 

исследовали наличие у супругов иррациональных установок по пяти шкалам, получив 

следующие результаты (смотри таблицу 4 в приложении № 6). 

 
Рис. 7. Сферы удовлетворённости браком по шкале «катастрофизация» 

По шкале «катастрофизация» из пяти семейных пар только один супруг набрал 

13 баллов, что указывает на ярко выраженное и отчётливое наличие иррациональных 

установок, ведущих к стрессам. Это свидетельствует о том, что супругу свойственно 

оценивать каждое неблагоприятное событие как ужасное и невыносимое. Один супруг 

набрал 24 балла, что говорит об отсутствии иррациональных установок и свидетельствует о 

том, что супруг адекватно оценивает каждое событие, без «катастрофизации». Остальные 

супруги набрали от 15-19 баллов, что говорит о наличии иррациональных установок со 

средней вероятностью возникновения и развития стресса. 
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Рис. 8. Сферы удовлетворённости браком по шкале «долженствование в отношении себя 

и других» 

По шкале «долженствование в отношении себя и других» во всех семьях 

супруги набрали от 15-21 балла, что говорит о наличии иррациональных установок со 

средней вероятностью возникновения и развития стресса. Результаты по данной шкале 

указывают на наличие либо отсутствие чрезмерно высоких требований к себе и другим. 

 
Рис. 9. Сфера удовлетворённости браком по шкале «самооценка и рациональность 

мышления» 

По шкале «самооценка и рациональность мышления» 3 супруга набрали от 13-

14 баллов, что говорит о ярко выраженном и отчётливом наличии иррациональных 

установок, ведущих к стрессам, остальные супруги по данной шкале набрали 16-22 баллов, 

что отражает наличие иррациональных установок со средней вероятностью возникновения 

и развития стресса. Наличие такой установки свидетельствует о том, что супругам 

свойственно оценивать не отдельные черты или их поступки, а личность в целом.  

 
Рис. 10. Сферы удовлетворённости браком по шкале «фрустрационная толерантность» 

По шкале «фрустрационная толерантность» супруги набрали больше всего 

низких баллов (в 4-х семьях по одному супругу набрали от 12-14 баллов и в 1-й семье такие 

же показатели у обоих супругов), что говорит о ярко выраженном и отчётливом наличии 
иррациональных установок, ведущих к стрессам. Это отражает низкий уровень 

стрессоустойчивости и общую оценку степени рациональности мышления. 
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Исходя из полученных данных и выводов по проведённому эмпирическому 

исследованию, мы можем констатировать, что:  
- во-первых, переход страны в условия качественно новых экономических отношений 

повлиял на структуру многих семей, что привело к повышению уровня внутренней 

конфликтности семьи, а также к росту разводов. В связи с этим актуальность 

исследования супружеских отношений и факторов, влияющих на качество брака, 

вопросы всесторонней диагностики и коррекции семейных отношений при оказании 

психологической помощи семье резко возрастает;   

- во-вторых, мы получили экспериментальные факты, свидетельствующие о том, что с 

течением времени в межличностных отношениях супругов и в жизни семьи в целом 

происходят значительные изменения. Растёт градус напряжённости. Захватывая всё 

новые сферы семейной жизни, проявляясь в повседневном общении супругов;   

- в-третьих, с увеличением брачного стажа и у женщин, и у мужчин происходят 

значительные изменения в восприятии межличностных отношений между собой, что 

приводит к их ослаблению. Такие изменения носят глубокий характер и охватывают 

самые разные стороны супружеских отношений: постепенно снижается чувство любви 

между супругами, супруги вызывают меньше симпатии друг у друга, появляются 

определенные проблемы в общении, снижается доверительность и взаимопонимание 

между собой, наблюдаются выраженные иррациональные установки, появляются 

конфликты, стрессы, приводящие супругов к семейному кризису и предразводной 

ситуации.  

Анализ и интерпретация полученных результатов консультирования. 
 В результате проведённого супружеского консультирования методом РЭТ А. Эллиса, мы 

выявили проблемы, которые подтвердили наличие признаков предразводной ситуации, а 

именно: 

В паре потеряно ощущение близости: недостаток внимания и уважения к своим 

потребностям и потребностям партнёра, что вызвало острую внутреннюю 

неудовлетворенность и обиду на партнёра, что он «не помогает», «препятствует» 

необходимому удовлетворению. 

Наблюдался рост раздражения и упрёков, которые накалили отношения и привели 

к отчуждению супругов. 

При консультировании данной супружеской пары мы заметили такую особенность: 

При выполнении супругами задания «назвать привлекательные качества и 

проявления своего супруга «буксовали» и с трудом выполнялись даже до трёх пунктов (и с 

помощью консультанта!). 

У супруги наблюдалась сильная усталость, апатия, которая проявлялась в 

раздражительном и нетерпеливом тоне, переходящем в гнев при общении с супругом. 

 Поэтому, работа консультанта сводилась к опознаванию иррациональных 

установок, к конфронтации с ними, их пересмотру и, наконец, к закреплению 

функционирования рациональных, уже гибких (а не первоначально абсолютистских) 

установок. 

К концу консультативных занятий мы наблюдали следующее. 

 Во-первых, рационально-эмотивная терапия, принесла положительные результаты 

достаточно быстро, поскольку мы стремились как можно скорее свести к нулю 

иррациональные убеждения клиентов, а также научить их оспаривать и бороться с ними. 

Во-вторых, нам удалось помочь супругам благодаря их активности и желанию 

изменить свои иррациональные мысли, достигнув существенных улучшений в течение трёх 

месяцев. 

В-третьих, мы помогли клиентам осознать, что они могут жить более рационально 

и продуктивно. 
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В-четвёртых, в ходе супружеского консультирования мы помогли супругам 

услышать друг друга, наладить коммуникацию, которая является базой для хорошей 

семейной жизни, научили супругов договариваться, понимать точку зрения друг друга. 

В-пятых, признанным фактом является максимальная эффективность 

консультирования по методу РЭТ при использовании формы совместного 

консультирования супругов, которая является более продуктивной. Таким образом, мы 
может утверждать, что наша гипотеза подтвердилась. 

 Вывод 
 Проведенный нами анализ межличностных отношений показал, что на 

удовлетворённость браком оказывает влияние множество факторов: эмоционально-

психологические потребности супругов (в близких людях, в брачном партнёре, в 

доверительно-дружеском общении, в поддержке, взаимопомощи, сотрудничестве и т.д.); 

трудовая стабильность; жилищные условия; материальная обеспеченность; расхождение 

мнений супругов; распределение власти в семье; характера проведения свободного 

времени; распределение семейных обязанностей и др. В определенные периоды жизни 

семьи появляется тенденция к кризисам и конфликтам, в результате чего наблюдается 

«спад в отношениях», который характеризуются нарастанием чувства 

неудовлетворенности друг другом, у супругов обнаруживаются расхождения во взглядах, 

учащаются ссоры, возникает молчаливый протест, ощущение обманутых надежд и упрёки.  

 Апробированные нами методики психодиагностики супружеских отношений 

убедили нас в главном: можно помочь супружеским парам уцелеть в семье, которой они 

ещё дорожат, дать друг другу шанс измениться. Следует учитывать возможность 

временного кризиса в предразводный период, его преодоления и перспективы 

удовлетворения. Применив метод рационально-эмотивного консультирования на 

протяжении 17-ти занятий, была доказана на практике теснейшая связь между 

человеческими эмоциями и когнитивными процессами.  

Несмотря на наличие иррациональных проявлений супругов, при помощи данной 

методики они приобрели способность мыслить и вести себя рационально. Процесс 

психоконсультирования состоял не только в обучении клиентов мыслить рационально, но и 

побудил супругов изменить мышление, сделать его более логичным и разумным, тем 

самым направить семейные отношения в правильное русло. Методом рационально-

эмотивного консультирования, мы не только улучшили эмоциональное состояние супругов 

в предразводный период, но и изменили их иррациональное мышление на рациональное, 

тем самым сохранили целостность семьи. 
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Cazacu Daniela 

REPREZENTAREA SOCIALĂ A FAMILIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA  

SOCIAL REPRESENTATION OF FAMILY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
Rezumat 

În acest articol prezentăm rezultatele cercetării experimentare a reprezentărilor sociale a 

familiei din Republica Moldova. În ultimii ani familia din Republica Moldova a suportat modificări 

semnificative, fiind condiționate de situația socio-economică din țară. Cercetarea dată este realizată 

prin intermediul aplicării metodelor clasice de investigare a reprezentărilor sociale. 
Cuvinte-cheie: reprezentarea socială, familie, metode clasice. 

Abstract 

In this article we present the results of experimental research of social representations of the 

family in Moldova. In the last few years, family from Rep. of Moldova was affected by significant 

changes, guided by socio-economic conditions from inside. This research was performed by applying 

classic methods of social representation research. 

Key-words: social representations, family, classics methods. 

V-aţi întrebat vreodată ce semnificație are familia în viața dumneavoastră? Unii autori 

susțin precum că familia este o formă complexă de relații biologice, sociale, materiale și spirituale 

între oameni legați prin căsătorie, sânge sau adopție. Fiind un fenomen social, se dezvoltă odată 

cu dezvoltarea societății și se modifică în raport cu acestea [6]. 

 În ultimii zeci de ani, asistăm cu toții la transformările complexe și profunde, la criza de 

care este afectată familia contemporană din Republica Moldova. În aceasta situație complicată 

apare o necesitate imperioasă de a descoperi prin investigație care sunt reprezentările sociale 

despre familie, pentru că anume reprezentările sociale a familiei, calitatea și structura lor sunt 

acelea care vor determina situația de mai departe a familiei și deci și a societății în întregime. 

Intenționând a cerceta familia ca valoare primară a societății și statutul său actual, ne-am propus 

să cercetăm familia contemporană prin prisma reprezentărilor sociale. În opinia Denisei Jodelet, 

„reprezentarea socială desemnează o formă de cunoaștere specifică, o știință a sensului comun, al 

cărei conținut se manifestă prin operații, procese generative și funcționale socialmente însemnate. 

Ea desemnează în sens larg, o formă de gândire socială. Reprezentările sociale sunt modalități de 

a gândi practic [2], orientate către comunicarea, înțelegerea și stăpânirea mediului social, material 

și ideal. Ele prezintă caractere specifice în plan de organizare a conținuturilor mentale și logice[5]. 

Cercetând reprezentarea socială trebuie neapărat să ținem cont de câteva etape [7]: 

1) delimitarea conținutului; 

2) identificarea nucleului central și a organizării reprezentării; 

3) controlul centralității. 

 Astfel, inițial am recurs la delimitarea conținutului și la identificarea nucleului central al 

reprezentării sociale despre familie pentru întreaga populație supusă cercetării.  

Eșantionul cercetării a fost alcătuit din 663 de persoane din Republica Moldova, 

selectate aleatoriu, cu vârsta cuprinsă între 17 și 50 de ani.  

Demersul nostru analitic presupune, la prima etapă, prezentarea conținutului și a structurii 

reprezentării sociale a familiei specifice întregului eșantion supus cercetării. La etapa a doua, prin 
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metoda trierilor ierarhice succesive și a inducției prin scenariu ambiguu, va fi verificată 

centralitatea nucleului central, obținut prin metoda asociației libere pentru întregul eșantion.  

Date generale privind structura reprezentării sociale a familiei în Republica Moldova 
Prin metoda asociației libere, aplicată pe un eșantion de 663 persoane, au fost obținuți 

3315 termeni asociativi pentru cuvântul inductor familia, dintre care 105 termeni asociativi 

figurează în răspunsuri o singură dată. În urma excluderii sinonimelor și a luării în calcul doar a 

asociațiilor care au obținut o frecvență mai mare de 1%, a fost stabilit un corpus de 21 de termeni 

asociativi pentru cuvântului inductor familia. Tabelul prototipic categorial pentru întreg eșantionul 

arată următoarele rezultate.  

Tabelul 1. Tabelul prototipic categorial vizând frecvența, rangul apariției și rangul importanței 

termenilor asociativi pentru cuvântul inductor „familia” 
№  

Asociații 

Frecvența Rangul apariției Importanța  

Rangul importanței nr. % nr. % 

1 Copii 334 10,08% 1 1356 13,63% 1 

2 Bani 273 8,24% 2 869 8,74% 2 

3 Probleme 268 8,08% 3 542 5,45% 6 

4 Griji 226 6,82% 4 604 6,07% 5 

5 Casă 220 6,64% 5 714 7,18% 3 

6 Sex 181 5,46% 6 704 7,08% 4 

7 Conflict 180 5,43% 7 352 3,54% 12 

8 Deprindere 153 4,62% 8 431 4,33% 9 

9 Muncă 152 4,59% 9 463 4,66% 7 

10 Responsabilitate 132 3,98% 10 460 4,63% 8 

11 Interese 131 3,95% 11 348 3,50% 13 

12 Îndepărtare 120 3,62% 12 406 4,08% 11 

13 Ceartă 97 2,93% 13 166 1,67% 18 

14 Dragoste 95 2,87% 14 409 4,11% 10 

15 Răbdare 77 2,32% 15 236 2,37% 14 

16 Concubinaj 60 1,81% 16 184 1,85% 15 

17 Greutăți 60 1,81% 17 172 1,73% 17 

18 Bucurie 59 1,78% 18 179 1,80% 16 

19 Libertate 56 1,69% 19 141 1,42% 20 

20 Înțelegere 43 1,30% 20 164 1,65% 19 

21 Violență 39 1,18% 21 85 0,85% 22 

În baza datelor din tabel se poate constata că termenii cu cea mai mare frecvență sunt: 

copii (10,08%), bani (8,24%), probleme (8,08%), griji (6,38%), iar cu cea mai mare frecvență o 

au bucurie (1,78%), libertate (1,69%), înțelegere (1,30%), violență (1,18%). Calculul importanței 

termenilor evocați și a rangului importanței acestora arată că termenii copii și bani își păstrează 

poziția atât ca rang al apariției, cât și ca rang al importanței, situându-se pe locul I și, respectiv, II. 

Termenul asociativ probleme, cu rangul apariției 3, se deplasează spre poziția a VI-a în rangul 

importanței. Termenul asociativ casă, cu rangul apariției 5, are poziția a III-a în rangul 

importanței. La fel, termenul asociativ sex, cu rangul apariției 6, își întărește poziția în rangul 

importanței, ocupând locul al IV-lea. Termenul conflict, cu rangul apariției 7, pierde poziția în 

rangul importanței, situându-se pe locul 12. Termenul asociativ violență, cu rangul apariției 21, 

ocupă poziția 22. Calculând rangul importanței pentru toți 105 termeni evocați de întreg 

eșantionul, a fost dedus procentul frecvenței de 0,90% și locul 21 în rangul importanței pentru 
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termenul asociativ infidelitate (din cauza frecvenței joase, termenul nu se regăsește în tabelul 

final). 

Graficul distribuției termenilor se prezintă astfel. 

 
Fig.1. Reprezentarea grafică a rangului apariției și a rangului importanței pentru cuvântul 

inductor „familia” pentru întreaga populație supusă cercetării 
Raportul dintre frecvenţa apariţiei termenilor asociativi şi rangul apariţiei lor, conform 

tehnicii prototipic-categoriale, propusă de Vérgés, [1]. se prezintă astfel. 
Tabelul 2. Frecvența și rangul apariției termenilor asociați cuvântului inductor „familia” 

 
Rang înalt în apariție (elemente 

plasate pe primele locuri ale lanțului 

asociativ) 

Rang scăzut în apariție (elemente 

plasate pe următoarele locuri ale 

lanțului asociativ) 

 

Frecvență ridicată 
(mai mare sau egală cu 

140) 

copii, bani, probleme, 

griji, casă 

(teme centrale) 

sex, conflict, 

deprindere, muncă 

(statut ambiguu) 

Frecvență scăzută 
(mai mică de 140) 

responsabilitate, interese, 

îndepărtare, ceartă, dragoste 
 (statut ambiguu) 

 

răbdare, concubinaj, greutăți, 

bucurie, libertate, 

înțelegere, violență 

(teme periferice) 

 

Termenii asociativi copii și bani sunt, conform datelor obținute, centrali, iar termenii 

asociativi înțelegere și violență – periferici. Pentru clarificarea statutului termenilor răbdare, 

concubinaj, greutăți, bucurie, probleme, griji, casă, conflict ș.a., conform metodologiei elaborată 

de Vergès [1], sunt necesare studii suplimentare. 

Centralitatea nucleului centrale și a elementelor periferice obținute a fost verificată prin 

metoda inducţiei prin scenariu ambiguu [ISA] [3]. 

 Inducţia prin scenariu ambiguu [4] a presupus redactarea unei descrieri, a unui text 

(Textul A)41 sub forma unei scurte narațiuni despre o familie cu scopul de a actualiza 

reprezentarea socială. Etapa identificării elementelor centrale ale reprezentării sociale presupune 

că subiecților le sunt propuse două texte: un text care se încheie cu referinţă clară la obiectul 

reprezentării studiate (Textul B) 42 și un text în care se respinge această reprezentare (Textul C) 43 

                                                             
41 Alexandru și Irina sunt căsătoriți. La ei acasă predomină o atmosferă pozitivă. Par a fi uniți, ajutîndu-se și 

susținîndu-se unul pe altul. Ei nu ratează nici o ocazie de a fi cît mai mult timp împreună. Le place să petreacă 

timpul liber la natură cu prietenii și rudele.Văzîndu-i împreună putem presupune că sunt fericiți. 
42 Alexandru și Irina sunt căsătoriți. La ei acasă predomină o atmosferă pozitivă. Par a fi uniți, ajutîndu-se și 

susținîndu-se unul pe altul. Ei nu ratează nici o ocazie de a fi cît mai mult timp împreună. Le place să petreacă 

timpul liber la natură cu prietenii și rudele.Văzîndu-i împreună putem presupune că sunt fericiți. Dacă apar 

conflicte și dificultăți, ei le rezolvă amiabil, prin comunicare deschisă 
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[6], [4]. Prin textul B, și, în special, prin ultimul fragment, s-a urmărit verificarea centralității 

elementelor periferice iar prin textul C – verificarea centralității elementelor centrale identificate 

prin metodele aplicate anterior. Subiecții au fost rugați să-și expună părerea referitor la textele A, 

B, C, mai exact să precizeze în ce măsură istorioara prezentată corespunde sau nu unei descrieri 

adecvate a familiei. În acest scop, subiecților le-a fost propusă scala Likert cu cinci puncte, în care 

1 echivalează cu „în măsură mare”, iar 5 – cu „în măsură mică”. Următorul pas a presupus 

calcularea frecvenței pentru fiecare răspuns acordat fiecărui text și a procentajului respectiv.  

Din verificare, au rezultat următoarele date: 

Tabelul 3. Tabelul frecvenţelor înregistrate pentru Textul A44 
Textul A Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

- „în măsură mare” 77 11,6 11,6 11,6 

- „în măsură mare” 99 14,9 14,9 26,5 

- „oarecum” 287 43,3 43,3 69,8 

- „în măsură mică” 145 21,9 21,9 91,7 

- „în măsură foarte mică” 55 8,3 8,3 100,0 

Total: 663 100,0 100,0  

Analizând tabelul de mai sus, se poate constata că cei mai mulţi subiecţi (43,3%) au 

considerat situația descrisă în textul A ca pe una oarecum potrivită descrierii familiei (FA = 287).  

Analizând rezultatele obținute pentru textul B, se constată că cei mai mulţi subiecţi 

(49,3%) au considerat situația descrisă în textul B ca una oarecum potrivită descrierii familiei (FA 

=327).  

Tabelul 4. Tabelul frecvenţelor înregistrate pentru Textul B 
Textul B Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

- „în măsură mare” 4 ,6 ,6 ,6 

- „în măsură mare” 35 5,3 5,3 5,9 

- „oarecum” 327 49,3 49,3 55,2 

- „în măsură mică” 269 40,6 40,6 95,8 

- „în măsură foarte mică” 28 4,2 4,2 100,0 

Total: 663 100,0 100,0  

Din analiza rezultatelor pentru textul C, se observă că cei mai mulți subiecți (36,0%) au 

considerat că textul reprezintă în măsură mică o descriere a familiei. 

Tabelul 5. Tabelul frecvenţelor înregistrate pentru textul C 

Textul C Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

- „în măsură mare” 50 7,5 7,5 7,5 

- „în măsură mare” 75 11,3 11,3 18,9 

- „oarecum” 217 32,7 32,7 51,6 

- „în măsură mică” 239 36,0 36,0 87,6 

- „în măsură foarte mică” 82 12,4 12,4 100,0 

Total: 663 100,0 100,0  

Distribuţia datelor per total este următoarea. 

                                                                                                                                                                              
43 Alexandru și Irina sunt căsătoriți. La ei acasă predomină o atmosferă pozitivă. Par a fi uniți, ajutîndu-se și 

susținîndu-se unul pe altul. Ei nu ratează nici o ocazie de a fi cît mai mult timp împreună. Le place să petreacă 

timpul liber la natură cu prietenii și rudele.Văzîndu-i împreună putem presupune că sunt fericiți. În realitate ei nu-

și doresc urmași și au transformat relația sa într-o goană după avere. 
44 Toate tabelele sintetice ale frecvenţelor simple şi cumulate au fost realizate în programul de prelucrare 

statistică SPSS 20.00 for Windows. 
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Fig. 2. Reprezentarea grafică a distribuţiei răspunsurilor per total 

Concluzii  

 În forma lor clasică, studiile axate pe cercetarea structurii reprezentării sociale se 

derulează în 3 etape consecutive. Aplicând inducția prin scenariu ambiguu, ca tehnică de 

cercetare a reprezentării sociale, am urmărit controlul centralității termenilor asociativi identificați 

prin metodele precedente, respectând, în felul acesta, cerința formulată de J.-C. Abric: în a treia 

etapă de cercetare a reprezentării sociale e necesar a stabilit dată „elementele fundamentale”, 

identificate anterior, reflectă cu adevărat nucleul central al reprezentării [6]. Analizând datele din 

tabelele frecvențelor 1, 2, 3, observăm că cei mai mulţi respondenţi consideră Textul A şi Textul B 

ca fiind oarecum potrivit descrierii unei familii, pe când Textul C este considerat de majoritatea 

respondenţilor „în măsură mică” potrivit descrierii unei familii. Constatăm, prin urmare, că 

întregul eșantion a recunoscut reprezentarea sociala a familiei în Textele A și B, fapt care confirmă 

conținutul reprezentării sociale a familiei stabilite anterior la nivelul elementelor periferice. Pentru 

situația descrisă în Textul C (în care “atacăm” nucleul central), avem o apreciere a descrierii 

familiei „în măsură mică” cu frecvență de 239 și „oarecum” cu o frecvență de 217. Considerăm că 

indicatorul „oarecum” cu valoarea 32,7% pentru deschierea din Textul C se explică prin criza 

socio-economică profundă din ultimii ani din Republica Moldova. Aceeași explicație este valabilă 

și pentru rezultatul obținut în cadrul aplicării tehnicii ISA. Pentru familiile din Republica 

Moldova, la momentul actual, banii reprezintă o valoare importantă fără de care nu pot fi 

satisfăcute necesitățile, fără de care familiile nu-și pot permite un număr mai mare de copii. 

Deducem, de asemenea, că subiecții supuși investigației nu au recunoscut reprezentarea socială a 

familiei descrisă în Textul C ca una adecvată descrierii unei familii, fapt ce ne permite să 

confirmăm conținutul reprezentării sociale a familiei depistate anterior la nivelul nucleului 

central.    

Concluzia generală care se impune este că sistemul periferic al reprezentării sociale 

despre familie din Republica Moldova este format din termenii copii și bani, iar elementele 

periferice – din termenii înțelegere și violență.  

Următoarea etapă a cercetării propuse este identificarea reprezentării sociale a familiei 

din Republica Moldova pentru ambele genuri, în dependență de vârsta subiecților, mediul lor de 

proveniență și studiile acestora. 
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 Ionașcu Vitalie, Antoci Albert 

UNELE REFLECȚII DESPRE TRĂSĂTURILE SOCIAL-DEMOGRAFICE ALE 

PERSONALITĂȚII INFRACTORULUI ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE  

SOME REFLECTIONS ABOUT SOCIAL-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF 

THE CRIMINAL PERSONALITY IN DOMESTIC VIOLENCE CASES 
Rezumat 

Caracterul social-demografic al personalității infractorului în cazurile de violență în familie nu 

este unul neapărat negativ dar determină formarea și socializarea individului, stabilirea necesităților, 

motivației și rolul lui în diferite relații familiale. Prin urmare, sexul, vârsta, etnia, apartenența la 

populația rurală sau urbană, starea civilă, studiile și statutul social constituie trăsături importante care 

ne permit să stabilim o imagine generală despre personalitățile agresorilor care admit acte de violență. 

Aceasta contribuie în mod eficient la planificarea, organizarea și realizarea activității de prevenire a 

fenomenului dat. 

 Cuvinte-cheie: violență în familie personalitatea infractorului, trăsături, agresor, vîrstă, sex, 

etnie, stare civilă, studii, statut social, prevenire 

 Abstract 

Socio-demographic character of the criminal personality in cases of domestic violence is not 

necessarily negative, but leads to the formation, socialization, needs determination, motivation and role 

of that person in different family relationships. Consequently, sex, age, ethnicity, rural or urban 

affiliation, marital status, education and social status are important characteristics that allow us to draw 

a general conclusion about the personality traits of perpetrators who admit violence. Researches of 

these characters contribute effectively to planning, organizing and carrying out the prevention of this 

phenomenon. 

Key-words: domestic violence, perpetrator personality, traits, aggressor, age, gender, 

ethnicity, marital status, education, social status, prevention 

Infracțiunea nu poate fi concepută fără existența unei persoane care, printr-o activitate 

materială, conștientă și volitivă, încalcă perceptual legii penale și prin aceasta aduce o daună 

valorilor sociale, exprimându-și, astfel, atitudinea moral-politică față de ordinea de drept. 

 Persoana care a comis o faptă infracțională interesează dreptul penal sub dublu aspect [1, 

p. 41].  

Pe de o parte, dreptul penal scoate în evidență condițiile pretinse de legiuitor pentru ca 

infractorul să fie pedepsibil și să sufere consecințele faptei săvârșite, condiții care în ansamblu 

formează un element aparte al componenței de infracțiune, care este denumit subiectul 

infracțiunii. 

Pe de altă parte, dreptul penal mai este interesat și de stabilirea altor calități caracteristice 

personalității infractorului, luate în considerație la individualizarea răspunderii și pedepsei penale 
de către instanța judecătorească [2, art. 75].  
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Personalitatea criminalului constă din ansamblul trăsăturilor, particularităților bio-psiho-

sociale cu un înalt grad de stabilitate ce caracterizează nemijlocit persoana care a săvârșit o 

infracțiune ca infractor [3, p. 28].   

Deci, personalitatea reprezintă în sine calitatea socială a omului. Ea nu se dobândește din 

momentul nașterii, ci se formează în procesul relațiilor sociale, adică este un produs al socializării 

individuale. În același timp, omul este un produs al unei duble determinații, fiindcă natura sa este 

biosocială. Personalitatea infractorului reprezintă una dintre cele mai importante probleme ale 

obiectului de studiu al criminologiei deoarece este considerată o variantă a personalității umane. 

O cercetare eficientă a cauzelor și condițiilor criminalității nu poate fi realizată ignorând studierea 

personalității unui infractor.  

Sarcinile aprecierii personalității infractorului este de a găsi acele corespondente dinte 

cauzalitatea infracțiunilor de violență în familie și tipurile de infractori care le-au comis.  

În acest context apare problema motivației infracționale, precum și bază psihologică pe 

care o presupune infractorul și reacția sa în raport cu comiterea infracțiunii în diferite situații ale 

vieții sociale. Ceia ce în viziunea noastră constituie un aspect important pentru individualizarea 

răspunderii și a pedepsei, dar poate constitui și o bază pentru individualizarea legală și de aplicare 

în mod adecvat a legii penale.  

Este important de menționat și faptul că cercetarea personalității infractorului care a 

săvârșit acte de violență în familie constituie obiect al activității de prevenire a infracțiunilor și 

scop al legii penale [2] prin care se poate contribui la stabilirea și aprecierea corectă a motivației 

acestor categorii de infractori văzuți prin prisma unei tipologii apreciată prin intermediul unor 

aspecte subiective și obiective. Prin urmare, o abordare socială complexă și corelată 

interdisciplinar poate determina o activitate eficientă de prevenire individuală și resocializare a 

diferitor tipuri de infractori.  

În literatura de specialitate [4, p. 236] a apărut tendința de a cerceta personalitatea 

infractorului prin intermediul a șase grupuri de caracteristici principale, în literatura de specialitate 

rusă identificându-se ca trăsături stabilite în urma analizei sistemice-structurale[5, p. 220]. și 

anume: 

̶ social-demografice; 

̶ juridico-penale; 

̶ sociale; 

̶ etico-morale; 

̶ psihologice și  

̶ fizice sau biologice.  

 Alți cercetători cum ar fi, Gherțenzon A. [6, p. 7], consideră că există două concepții de 

proveniență a omului, a esenței lui, a sferei de conduită și activitate, concepțiile politice și de 

drept. Sunt clar definite celelalte trei componente ale personalității în înțelegerea lor 

contemporană: esența biologică (proveniența, genetica, evoluția creierului); începutul social 

(activitatea, interesele, scopurile, mijloacele, motivarea conduitei); concepțiile politice și de drept 

(raporturile reglementate de lege la nivelul „stat-personalitate”, obligațiunile lor reciproce, 

responsabilitatea, statutul etc.). 

 Caracterul social-demografic al personalității infractorului nu este unul neapărat negativ 

dar determină formarea personalității, socializarea individului, stabilirea necesităților și motivației 

și rolul individului în diferite grupe sociale. Prin urmare, sexul, vârsta, etnia, apartenența la 

populația rurală sau urbană constituie trăsături importante care ne permit să stabilim o imagine 

generală despre personalitățile infractorilor care ulterior va contribui la planificarea, organizarea 

și realizarea eficientă a activității de prevenire. 

 Multiplele investigații criminologice și datele statistice [7] oferite de către Direcția 

generală securitate publică a IGP al MAI al RM, ne dovedesc că majoritatea infracțiunilor de 

violență în familie sunt săvârșite de către persoane de sex masculin. 
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 Reieșind din cercetările efectuate s-a stabilit precum că infracțiunile de violență în 

familie sunt cel mai des săvârșite de către persoanele de sex masculin în proporție de aproximativ 

93.4425% în raport cu cele săvârșite de către persoane de sex feminin care au o rată aproximativ 

de 6.5575%.  

 În general rata femeilor în comiterea infracțiunilor variază în limita de 15%. În unele 

cazuri această cotă variază în dependență sfera de activitate a femeilor. De exemplu, în domeniile 

unde activează mai multe femei cum ar fi comerțul, industria ușoară și alimentară această cotă 

este în creștere [8, p. 42]. 

 Între bărbat și femeie există diferențe de ordin anatomic, fiziologic, psihologic, 

intelectual și moral, determinate de sex, care are o influență aparte asupra criminalității, prin 

urmare, nu trebuie neglijat. 

Caracterele anatomice, fiziologice, psihologice, intelectuale mai conturate ale bărbatului 

îl fac pe acesta superior femeii. Această superioritate îi asigură bărbatului și superioritate socială 

și juridică. Sexul mai tare, în mod arbitrar, tiranic, impune femeii umilința inegalității și a 

subordonării. Astfel, criminalitatea feminină se manifestă și în funcție de opresiunea socială pe 

care bărbatul o exercită asupra femeii.  

Unii cercetători consideră că la baza acestor diferențe de ordin anatomic, fiziologic și 

psihologic dintre sexe stă tratamentul lor. Bărbatul și-a creat și menținut o situație superioară, de 

dominație în timp ce femeia este condusă de instincte proprii, fiind supusă hazardului, 

capriciului[9]. Alți cercetători [10, p. 93] consideră că deosebirile dintre sexe sunt numai 

cantitative și pot fi înlăturate prin instruirea femeii.  

Cert este că toate aceste diferențe dintre sexe încearcă să explice inferioritatea 

criminalității feminine, bazându-se pe indici psihologici și biologici mai mult. Însă, aceste date 

sunt relative, întrucât fiecare fenomen diferă de la caz la caz, și operând cu elemente noi, este 

imposibilă evaluarea precisă a criminalității feminine. Se poate deduce, de exemplu, că în viitor, 

prin egalarea situației sociale, juridice, economice a sexelor, devine posibilă și egalitatea în ceea 

ce privește proporția criminalității sexelor.  

Una din trăsăturile de bază ale personalității infractorului este vârsta care permite 

formularea unor concluzii referitoare la activitatea criminogenă a reprezentanților diferitor grupe 

de vârste. Această trăsătură stabilește starea fizică, posibilitățile, tendințele și dorințele 

individului. S-a constatat faptul că persoanele tinere săvârșesc mai des infracțiuni cu caracter 

agresiv sau impulsiv [ 8, p. 42].  

O dată cu înaintarea în vârstă în organism au loc o serie de schimbări fiziologice și 

psihologice ceea ce determină la rândul său și schimbarea personalității individului. Astfel, 

comportamentul ilegal al persoanelor mai în vârstă devine mai puțin impulsiv, mai chibzuit și cu o 

evaluare a posibilelor consecințe.  

În literatura de specialitate [8, p. 42] diferențierea infractorilor după vârstă denotă faptul 

că cel mai des săvârșesc infracțiuni cei care au vârsta între 25-29 ani după care urmează cei cu 

vârsta între 18-24 ani, 14-17 și 20-40 ani. Cercetătorul rus [5, p. 226], Iliașenco Alexei, în urma 

cercetărilor sale a constatat precum că infracțiunile care atentează la relațiile de familie sunt 

săvârșite cel mai des de către persoanele care au vârsta cuprinsă între 26-50 în raport de 73.5%, 

dintre care grupa de vârstă între 36-45 ani este cea mai criminogenă având o rată de 39.7%. A 

doua grupă este cea cu vârsta cuprinsă între 26-30 și 46-50 ani cărora le revine câte 13.2% de 

infracțiuni săvârșite în familie. Cei cu vârsta de până la 18 ani săvârșesc acte de violență în 

familie mai rar, în proporție de 0.7%.  

Rata sporită a infracțiunilor de violență în familie pentru grupurile de vârstă cuprinse 

între 26-50 de ani se datorează faptului că persoanele din aceste grupuri în mare parte se află în 

relații de căsătorie. Reieșind din natura subiecților violenței în familie [11, art.3] agresiunea este 

manifestată față soți, soții, copii sau rudele acestora.  



359 

 

În acest sens, se consideră că persoanele cu vârsta între 26-50 ani constituie acea parte a 

populației care are un rol activ în plan social. În relațiile de familie pentru această grupă sunt 

caracteristice situațiile de lipsă a afecțiunilor, incompatibilitate a caracterelor, infidelitate, consum 

de băuturi alcoolice fapt ce favorizează și condiționează relații de conflict [5, p. 227].  

Prin urmare, s-a constatat precum că diferitor grupe de vârste le sunt caracteristice 

anumite motive, cauze și condiții determinante ale faptelor de violență în familie. Spre exemplu, 

persoanele mai tinere, cel mai des, sunt determinate să săvârșească violență în familie din cauza: 

̶ imaturității sale moral-psihologice și sociale,  

̶ caracterului instabil,  

̶ dificultăților de comunicare și de exprimare a emoțiilor. 

Grupele de vârstă medie ale persoanelor violente se caracterizează mai mult prin: 

̶ deprimare,  

̶ lipsă de încredere,  

̶ lipsă de auto prețuire, 

̶ lipsă de interes pentru schimbare personală,  

̶ comportament abuziv manifestat față de soție și copii,  

̶ gelozie,  

̶ abuzul excesiv de alcool sau de droguri [12, p. 107]. 

Grupele de persoane cu vârstă mai înaintată pot fi caracterizate prin: 

̶ opinie rigidă asupra relației dintre bărbați-femei și asupra rolului acestora, 

̶ criticism accentuat la adresa partenerei și a copiilor, furia exercitată abuziv asupra lor, 

lipsa de sensibilitate emoțională; 

̶ teama de a fi abandonat; 

̶ posesivitate; 

̶ temă de intimitate; 

̶ rigiditate cognitivă; 

̶ afectare de stări patologice de limită (psihopatii, retardări mentale, nevroze, isterie și 

paranoia) [13, p. 32]. 

 Starea civilă are un rol important în formarea personalității persoanelor care săvârșesc 

acte de violență în familie. Se consideră [5, p. 228] că întemeierea unei familii influențează 

pozitiv comportamentul persoanelor contribuind la cimentarea valorilor morale, prevenirea 

comportamentelor antisociale, evoluția profesională, amplificarea și dezvoltarea relațiilor 

emoționale, evitarea sau suportarea mai ușoară a unor greutăți apărute în viață etc. S-a constatat 

precum că lipsa unei familii determină sau favorizează persoanele mature să săvârșească 

infracțiuni violente. 

 Unele cercetări au arătat că aproximativ 44,1% dintre infractori erau căsătoriți la 

momentul săvârșirii actelor de violență în familie, 9.6% dintre infractori ai violenței în familie 

erau în relații de concubinaj, 32.4% erau divorțați, 9.6% erau holtei iar 4.3% erau văduvi [5, p. 

228].  

 O trăsătură importantă a personalității infractorului este și nivelul de educație. Este 

cunoscut faptul precum că nivelul de dezvoltare și de cunoștințe determină în mod direct formarea 

necesităților, intereselor, motivelor și scopurilor acțiunilor individului, deprinderilor, 

comportamentului, modalităților de a soluționa conflicte, planurilor în viață și posibilitatea de a le 

realiza. 

 Din acest considerent există opinia [5, p. 228] precum că nivelul de intelectualitate este 

invers proporțional cu posibilitatea adaptării unui comportament antisocial și violent. 

 Autorii studiului consideră că acte de violență în familie săvârșesc mai des persoanele 

care au un nivel scăzut de intelectualitate. Această constatare rezidă din faptul că persoanelor date 

le sunt caracteristice următoarele trăsături: 

̶ egoism; 
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̶ subapreciere; 

̶ autoapreciere inadecvată; 

̶ interese și necesități primitive; 

̶ nu s-a afirmat la serviciu sau în societate; 

̶ gândire rigidă; 

̶ neglijarea normelor morale; 

̶ manipulativ etc. 

 Persoanele cu nivel ridicat de intelectualitate mai puțin săvârșesc acte de violență fizică 

deoarece deseori găsesc alte modalități de a aplana conflictele, prin discuții, compromisuri, divorț 

etc. Astfel de persoane sunt susceptibile de a săvârși acte de violență în familie care aduc o daună 

morală, psihologică sau materială. 

 O altă trăsătură importantă a personalității infractorului violenței în familie este statutul 

social în comunitate care la fel contribuie la apariția și formarea unor caractere tipice în procesul 

realizării sale în baza experienței personale. Această informație ne permite să facem anumite 

concluzii referitor la legătura dintre diferite grupuri și rata criminalității în cadrul familiilor în 

dependență de statutul social al infractorilor. Unele cercetări [5, p. 233] au stabilit că majoritatea 

infractorilor care au săvârșit acte de violență în familie, în raport de 92.0%, aveau statut de angajat 

în câmpul muncii(26.5%), pensionari(15,4%) și șomeri (50.1%). Totodată, nivelul statutului 

social al infractorilor s-a adeverit a fi unul mai scăzut de cât cel al victimelor în raport de 54.7%, 

mai ridicat în raport de 20.3% și același nivel în raport de 25.0%. În cazul a 39.0% din infractori 

ai violenței în familie s-a constatat precum că erau la întreținere sau existau din contul altor 

membri ai familie. Aceasta ne permite să argumentăm că nerealizarea profesională este una dintre 

factorii care determina Aceste date în raport cu constatările stabilite mai sus referitor la nivelul de 

educație ne permit să afirmăm precum că odată cu creșterea gravității faptei crește și rolul 

provocator al victimei fapt ce diminuează caracteristicile negative ale făptuitorului și faptul că are 

un statut social scăzut.  

În urma analizei datelor supuse cercetării constatăm precum că femeile-infractori în 

comparație cu bărbații-infractori ai violenței în familie mai des au un nivel mai ridicat al statutului 

social. În particular, stabilim că femeile care săvârșesc acte de violență în familie, în comparație 

cu bărbații, sunt cu 17.2% mai puțin în situația în care nu lucrează sau sunt la studii.  

Indiferent de sexul persoanei care a săvârșit acte de violență în familie observăm precum 

că 26.5% din totalul de infracțiuni sunt angajați în câmpul muncii. 66.2 din infractori nu erau 

angajați în câmpul muncii fiind șomeri (50.1%), studenți (0.7%) și pensionari(15.4%).

 Nivelul considerabil (26.5%) al actelor de violență în familie săvârșite de către persoanele 

care sunt angajate în câmpul muncii se datorează mai mult faptului că în câmpul muncii sunt 

angajate mai mult persoanele care fac parte din populația activă a comunității și nu faptului că 

această grupă ar fi considerată una mai criminogenă.  

Grupurile de infractori care au statut social de,,slab calificat” sau,,necalificat” 

(măturători, paznici, dereticători, hamali, angajați liberi etc. ) au o rată relativ ridicată din cauza că 

au un nivel scăzut al cunoștințelor ceea ce le determină și statutul.  

O atenție deosebită trebuie acordată grupului de infractori care nu au avut careva ocupații 

la momentul săvârșirii actelor de violență în familie fiind șomeri (50.1%) sau pensionari (15.4%).  

Autorul autohton, Larii Iu., descrie în cartea sa [8, p. 31] legătura de cauzalitate dintre 

șomaj, ca factor criminogen și criminalitatea existentă. În acest sens s-a constatat că o rată mare a 

șomajului determină nivelul de trai și crizele economice. Scăderea nivelului de trai determină, la 

rândul său, în mod direct o rată sporită a criminalității în special a celei violente.  

Alți cercetători consideră că șomajul crește riscul de apariție al abuzului de orice fel. 

Șomajul induce agresorului o stare marcantă de inferioritate socială și un sentiment de 

devalorizare a cărui intensitate variază în funcție de poziția din cadrul familiei, fiind însoțit de o 
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pierdere a prestigiului său de „cap de familie”. În esență, șomajul induce agresorului un profund 

sentiment de rușine, dar și reacții extrem de agresive la adresa societății și familiei [14, p. 25-26]. 

În această ordine de idei, reieșind din studiile efectuate putem deduce un șir de trăsături 

ale personalității infractorilor care săvârșesc acte de violențe în familie, formate sau determinate 

de faptul că nu erau angajați în câmpul muncii, oficial sau neoficial. 

Din aceste considerente agresorul : 

̶ are o autoapreciere inadecvată; 

̶ devine ne încrezut în sine și în puterile lui; 

̶ recurge la amenințări și la demonstrarea forței; 

̶ este afectat de stări de psihopatii, isterii și nevroze din cauza că nu s-a afirmat la 

serviciu sau în societate; 

̶ suferă de complexe de inferioritate ceea ce îl determină să se izoleze și să fie 

manipulativ; 

̶ pune pe seama altora responsabilitatea pentru propriile greșeli;  

̶ irosește resursele financiare sau materiale ale altor membrii de familie în mod 

nechibzuit (pentru consum de alcool, de droguri, jocuri de noroc etc.) [15, p. 18]. 

 Astfel, susținem parțial opinia savantului rus, Bercovițem L., citat de către Iliașenco A. 

[5, p. 235], precum că în cazurile de violență în familie nivelul statutului social și de realizare 

profesională, nivelul de educație, situația materială sunt invers proporționale cu posibilitatea 

apariției comportamentelor agresive conflictuale. Totuși, această constatare nu poate fi una 

absolută și considerăm că este caracteristică mai mult Federației Ruse și mai multor țări ex-

sovietice care sunt afectate de crize economice îndelungate. Aceasta ne-o demonstrează datele 

statistice [16] obținute în urma cercetării fenomenului violenței în familie în alte țări care din 

punct de vedere economic sunt dezvoltate sau chiar puternic dezvoltate și care au practic aceiași 

rată de violență în familie ca și în statele slab dezvoltate. 
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 Nastasiu Silvia, Timotin Alina 

ASPECTE MODERNE DE COMUNICARE PUBLICĂ ÎN SĂNĂTATE  

MODERN ASPECTS OF PUBLIC HEALTH COMMUNICATION 
Rezumat 

Comunicarea este un proces complex, care se realizează prin mai multe limbi, poate fi 

deranjat de diverși factori, depinde de contextul în care se desfășoară, este specific fiecărui individ și 

poate apărea la diferite nivele. Vorbitul public este folosit pentru a comunica informații, atitudini, 

sentimente, emoții, idei, de a convinge, de a impresiona, de a determina acțiunea etc. Complexitatea 

procesului de comunicare, elementele și problemele sale specifice, au legat-o cu anumite profesii: 

comunicarea legală, comunicarea în domeniul sănătății etc. În ultimul timp, importanța comunicării 

publice în asistența medicală este în creștere. Se utilizează în cadrul întâlnirilor ordinare organizate de 

managerii instituțiilor medicale și, de asemenea, la evenimente majore de promovare a sănătății 

publice. În ambele cazuri, aptitudinile bune de orator sunt obligatorii, ele pot fi obținute prin tehnici 

moderne de pregătire și difuzare a vorbirii. Comunicarea publică este, de asemenea, un instrument 

important în marketingul în domeniul sănătății, implică un grad înalt de personalizare și o bună 

oportunitate pentru promovarea sănătății, educația și schimbările comportamentale. Prin urmare, o 

abordare interdisciplinară este esențială pentru obținerea rezultatelor dorite. 

Cuvinte-cheie: comunicarea publică, vorbire, asistență medicală, promovarea sănătății. 

Abstract 

Communication is a complex process, which is realized through several types of languages, it 

can be disturbed by various factors, it depends on the context in which is held, it is specific to each 

individual and can occur at different levels. Public speaking is used to communicate information, 

attitudes, feelings, emotions, ideas; to inform, to persuade, to impress, to determine one's action etc. 

The complexity of the communication process, its specific elements and issues, have linked it to 

certain professions: law communication, health communication etc. Lately, the importance of public 

communication in healthcare is increasing. It is used at ordinary meetings organized by managers of 

medical institutions, and also at major public health promotion events. In both cases, good orator skills 

are mandatory, that can be achieved through modern techniques of preparing and delivering speech. 

Public communication is also an important tool in healthcare marketing, it involves a high degree of 

customization and a good opportunity for health promotion, for education and behavioral change. 

Thereby, an interdisciplinary approach is essential to obtain the desired results. 

Key-words: public speaking, speech, healthcare, health promotion 

Comunicarea reprezintă un proces uman prin care persoanele aflate într-o anumită situaţie 

creează semnificaţie mesajelor şi informaţiilor prin folosirea unui comportament simbolic. În 

dependență de canalul prin care este transmisă informaţia, de publicul țintă și posibilitatea de a 

veni cu un răspuns distingem 5 tipuri de comunicare: intrapersonală, interpersonală, în grup 

restrâns, în masă şi publică. Comunicarea publică reprezintă arta de a ţine un discurs în faţa unui 

auditoriu, care presupune două caracteristici specifice: 
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- existența relaţiei vorbitor-auditoriu; 

- realizarea limitată de conexiuni inverse (feedback).  

 Arta oratorică provine din antichitate, iar primele manifestări de acest gen au avut loc 

încă în vechiul Egipt, în Babilon, India, China. Baștina adevăratei arte oratorice este considerată 

Grecia Antică, unde a cunoscut o dezvoltare vertiginoasă din sec. V î.e.n. La grecii antici arta 

vorbirii în public (elocința) era considerată una din cele mai complexe activități şi se plasa pe 

aceeași treaptă cu muzica, arhitectura şi sculptura. Printre cei mai recunoscuți promotori ai 

elocinței în Grecia Antică îi regăsim pe: Protagoras din Abdera, Socrate, Platon, Demostene, 

Aristotel. Ca și în Grecia, în Roma Antică elocința era un factor social de o importanţă 

incontestabilă, fiind comparată cu strategia și tactica militară. Reprezentatul de bază al perioadei 

de înflorire a elocinței romane este considerat genialul orator, filosof și om politic Marcus Tullius 

Cicero [2].  

 În medicină, retorica a început să fie conștientizată și practicată începând cu 1970-1980, 

perioadă în care se punea un accent deosebit pe dimensiunea persuasivă a limbajului științific. 

Abia în 1990 începe să prindă contur retorica medicinii ca domeniu separat, care aborda în special 

problema avortului și cea a geneticii. La începutul secolului XXI, savanții au început să acorde o 

atenție mai mare comunicării publice în sănătate și a cuprins subiecte precum HIV/SIDA, 

depresia sau promovarea sănătății.  

 În ultima perioadă, comunicarea publică în domeniul sănătăţii ia o amploare tot mai 

mare. De la şedinţele ordinare organizate de managerii de instituţii medicale, până la evenimente 

publice importante de promovare a sănătăţii - toate necesită dezvoltarea abilităţilor de bun orator. 

Comunicarea publică reprezintă un important instrument de marketing în serviciile de sănătate, 

deoarece presupune un grad mare de personalizare şi un bun prilej de promovare. Prin intermediul 

mesajelor cognitive sau emoţionale se formează o legătură între orator şi audienţă, ceea ce oferă o 

mai mare deschidere şi acceptare. Atât specialiştii în domeniul relaţiilor publice din instituţiile 

medicale, cât și medicii, managerii de diferite niveluri pot fi antrenaţi într-un proces de 

comunicare publică prin care să transmită mesaje comunităţii. În plus, alocuțiunile aduc şi un plus 

de imagine organizaţiei pe care o reprezintă oratorul, mai ales dacă a avut succes.  

 „Comunicarea în sănătate publică înglobează studiul şi utilizarea strategiilor de 

comunicare în vederea informării şi influenţării deciziilor de la nivel individual sau comunitar în 

ceea ce priveşte îmbunătăţirea stării de sănătate” [3]. Observăm astfel că, discursurile ţinute în 

domeniul sănătății trebuie să se distingă printr-o capacitate veritabilă de convingere, pe lângă 

caracterul informativ pe care îl poartă. 

 După cum afirma Aristotel în Retorica [12], pe lângă un vocabular bogat şi de bun-gust, 

un vorbitor necesită inteligenţă, autocontrol şi echilibru. Astfel, un bun orator trebuie să posede: 

abilităţi de cunoaştere; o pregătire minuțioasă; încredere în propria persoană; abilităţi socio-

comunicative; expresivitate, sinceritate şi entuziasm.  

 În antichitate discursurile publice variau în funcție de prilejul și circumstanțele în care 

erau rostite. Odată cu dezvoltarea societății, elocința obține o largă răspândire, ceea ce generează 

și extinderea diversității discursurilor. Astăzi, distingem trei genuri de discursuri. 

1. Social-politic: discursul politic, referatul, raportul, darea de seamă, alocuțiunea la 

miting, discursul diplomatic, lecția publică. 

2. Academic: prelegerea universitară, referatul științific, comunicarea științifică. 

3. Cotidian: alocuțiunea de elogiere (felicitarea), toastul, alocuțiunea funerară. 

Fiecare gen de discurs se înscrie în una din următoarele trei categorii [12]:  

- discursuri informative; 

- discursuri de convingere; 

- discursuri de atmosferă.  

 În sănătate se recurge, în mare parte, la discursurile informative (atunci când se descrie o 

anumită maladie, metodele de prevenire şi tratament) şi la cele de convingere (determinarea 
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mămicilor să-şi imunizeze copiii). Nu este exclus ca în cadrul unor dineuri sau evenimente 

informale să apară ocazia de a ţine un discurs de atmosferă pe subiecte de sănătate, dar care va fi 

unul mult mai lejer decât celelalte tipuri. 

 De regulă, discursurile informative explică noţiuni, procese şi concepte sau fac o analiză 

pe un anumit subiect. Spre exemplu, şedinţele organizate cu personalul din cadrul unei clinici 

medicale au caracter informativ. Aici sunt furnizate date cu privire la numărul de pacienţi internaţi 

şi/sau externaţi, echipamentul care urmează a fi renovat şi deplasările de serviciu care vor fi 

desfăşurate în următoarea perioadă.  

 Pentru a atinge scopul propus prin discursurile de informare trebuie adoptată o structură 

bine definită, urmează a fi prezentate clar datele şi exemplele relevante, cu utilizarea unui limbaj 

bine-determinat. Totodată, este necesar de realizat o conexiune între cunoştinţele ascultătorilor şi 

datele prezentate. În acest fel, se va produce identificarea auditoriului cu vorbitorul, adică se va 

realiza deschiderea şi acceptarea. În cazul discursurilor informative, datele prezentate pot fi 

structurate în mai multe feluri: logic (folosind metode inductive sau deductive), cronologic, 

geografic (în dependenţă de zone, regiuni), după subiect sau după importanţă (crescător sau 

descrescător). Un rol aparte revine procesului de cercetare şi colectare a informaţiei. Astfel, într-

un final trebuie obţinute răspunsuri la întrebările: cine? ce? unde? când? cum? de ce? Important 

este ca datele furnizate să fie veridice, verificate şi să indice sursa.  

 Puterea de convingere depinde de trei elemente ale persuasiunii, şi anume: logica, 

credibilitatea şi emoţia. Astfel, discursurile de convingere vin cu argumente bine fundamentate, 

bazate pe o informare prealabilă şi fac apel la raţiune. Sunt de evitat datele inexacte, 

nereprezentative sau denaturate. Detaliile, datele statistice şi exemplele utilizate trebuie să fie 

relevante şi verificate. Totuşi, pentru a determina audienţa să acţioneze sau să gândească într-un 

anumit fel - se face apel la emoţii, cu referire la nevoile fiziologice, psihologice şi cele sociale. 

Conexiunea cu auditoriul este extrem de importantă, pentru că oamenii vor fi dispuşi să asculte 

doar persoanele cu care se identifică într-o oarecare măsură. Spre exemplu, pentru a convinge 

mamele că trebuie să-şi vaccineze copilul, medicul poate relata despre experienţa sa ca părinte, 

despre grijile cu care s-a confruntat la o anumită etapă, după care să înainteze argumentele care l-

au determinat să se declare pro imunizare.  

 Discursurile de atmosferă sunt în strânsă concordanţă cu nevoile şi dorinţele 

auditoriului, prin intermediul cărora, într-un anturaj mai puţin formal, poate fi câştigată simpatia 

publicului. Se recomandă manifestarea unei atitudini corespunzătoare şi apelul la emoţii. Spre 

exemplu, în cadrul unei serate de teambuilding, rezultatele înregistrate de clinică pe parcursul 

ultimului trimestru şi problemele cu care se confruntă nu vor prezenta interes pentru audienţă. În 

schimb - menţionarea celor mai activi lucrători medicali sau reamintirea unor momente amuzante 

trăite de întreaga echipă s-ar potrivi mai mult acestei situaţii. 

 Un discurs de atmosferă nu trebuie să fie neapărat unul plin de haz sau glumeţ, 

dimpotrivă - vorbitorii care nu excelează la capitolul bancuri - ar fi bine să le evite. În schimb, pot 

fi utilizate cu încredere amintirile, ideile inedite sau urările frumoase.   

 Procesul de elaborare a unei comunicări orale este unul delimitat clar în trei etape:  

1) cercetarea şi colectarea informaţiei (analiza situaţiei, stabilirea scopului, identificarea 

auditorului, alegerea metodei); 

2) scrierea discursului (schiţarea unei structuri, scrierea discursului, redactarea); 

3) repetiţia (citirea cu voce tare a textului, exersarea în faţa oglinzii, înregistrarea pe suport 

digital).  

 Cultura vorbirii este în măsură să influenţeze efectul unui discurs public. Gradul de 

stăpânire și de utilizare a limbii reprezintă o trăsătură caracteristică nivelului unui anumit popor. 

Pentru fiecare persoană, indiferent de vârstă și profesie, capacitatea de stăpânire și folosire a 

mijloacelor verbale de comunicare desemnează o trăsătură definitorie a pregătirii cultural-

științifice a personalității. Există o percepţie greşită potrivit căreia doar lingviştii sunt capabili să 
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scrie (şi să rostească) texte fără greşeli. Este important de menţionat că fiecare este responsabil de 

cunoaşterea normelor limbii, iar în caz de necesitate poate fi solicitat suportul unui specialist. Un 

discurs corect, fără greşeli va avea cu siguranţă un impact mai mare asupra audienţei.  

 La capitolul tehnici de ţinere a discursului un rol aparte revine depăşirii tracului, care 

poate fi realizat prin gândire pozitivă, exerciţii fizice de relaxare, respectarea unui regim alimentar 

şi de odihnă corespunzător, precum şi prin distragerea atenţiei. Totodată, un vorbitor oricât de 

experimentat trebuie să rezerveze zilnic timp pentru antrenarea vocii şi a dicţiei. Vor fi efectuate 

exerciţii de respiraţie şi de rostire a frământărilor de limbă. De exemplu, poate fi rostită pe o 

singură respiraţie, cât mai clar şi cât mai rapid posibil a enunțului: Paraskavedekatriafobia e mai 
rea decât hipopotomonstrosecvipedaliofobia, dar mai uşoară decât venustrafobia, ablutofobia 

sau chiar logizomecanofobia. Pentru a complica exerciţiul, un creion va fi plasat orizontal între 

dinţi (în spatele caninilor), după care se va repeta frământarea. În susţinerea unui discurs de 

succes vin și tehnicile de captare a atenției, care presupun atât utilizarea limbajului verbal 

(vocabularul, glumele, prezentarea ş.a.), cât şi a celui non-verbal (gesturile, mimica, tonul, ritmul 

ş.a.).  

 Pentru a capta și a menține atenția publicului, care în prezent este unul mai pretenţios şi 

mai bine pregătit, poate fi utilizată metoda PESTE: Poveste, Emoție, Statistici, Tempo, 

Experiențe personale. Pentru început, în vederea „pătrunderii” în atenţia publicului, este necesară 

o poveste, o istorioară la subiect. În acest fel, se pregăteşte terenul pentru următoarea parte a 

discursului. Povestea trebuie să fie acompaniată de emoţia trăită de vorbitor şi, în acelaşi timp, să 

trezească anumite atitudini în rândul membrilor publicului. Asemeni solzilor care asigură 

lunecarea peştelui, emoţia e cea care reuşeşte să facă mesajul mai accesibil. Pentru a conferi un 

suport substanţial poveştii enunțate, urmează a fi prezentate statistici referitoare la subiectul 

relatat şi toate informaţiile care trebuie transmise (corpul discursului). Tempoul exprimă controlul 

asupra vitezei discursului şi tonalităţii vocii. O frază rostită monoton, îndelung şi indescifrabil nu 

va avea efectul scontat chiar dacă conţine cele mai valoroase informaţii. Tempoul permite 

audienţei să se menţină în tonus. Experienţele personale sunt cele care vor mişca discursul înainte 

(ar îndeplini aceeaşi funcţie ca şi coada peştelui) şi vor permite atingerea scopului comunicării 

publice. Vorbitorul trebuie să se identifice cu discursul susţinut şi să fie sincer şi natural în 

prestaţia sa.  

 

Figura 1. Modelul PESTE de captare şi menţinere a atenţiei 
Sursa: elaborat de autori 

 Un suport substanţial în ţinerea unei comunicări publice este oferit de mijloacele vizuale 

ajutătoare, care reprezintă scheme, grafice, machete, obiecte, fotografii, materiale oferite 

participanților, diapozitive, table de scris, filme ş.a. Acestea sunt utilizate pentru a ajuta audienţa 

să înţeleagă mai bine mesajul transmis. Ele trebuie să fie clare, reprezentative şi relevante ca să nu 

distragă atenţia publicului. Spre exemplu, în cadrul prezentărilor PowerPoint vor fi utilizate 

imagini şi cuvinte cheie în locul textelor lungi inserate pe diapozitiv, ideile principale vor fi 

evidenţiate fără a face abuz de fonturi, culori şi sublinieri. Totodată, este important de luat în 
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calcul şi potenţialele erori tehnice, fapt pentru care comunicarea trebuie gândită în aşa fel, încât să 

nu depindă în totalitate de mijloace digitale.  

 Deși fiecare discurs variază în funcție de stilul vorbitorului, caracteristicile audienței, dar 

și contextul în care este ținut acesta, există câteva reguli care ar putea contribui la o prestație 

reușită. 

1. Pregătirea minuţioasă pentru comunicare şi considerarea etapelor de cercetare şi de 

repetare a discursului. 

2. Memorizarea începutului şi sfârşitului discursului, în rest - vorbirea trebuie să fie 

naturală, în concordanță cu schiţa elaborată iniţial. 

3. Privirea audienței înainte de începerea discursului (şi pe parcurs) - interesul şi analiza 

se va produce reciproc.  

4. Nu cititului, da vorbitului! Pot fi utilizate notiţele pentru reamintirea anumitor date, 

cifre, denumiri, dar fără a pierde contactul cu publicul.  

5. Atitudine pozitivă şi zâmbet - atitudinea binevoitoare este molipsitoare şi creează unde 

similare din partea ascultătorilor. Zâmbetul sincer va trezi empatie.  

6. Omisiunile din discurs nu trebuie evidenţiate în faţa audienţei. Membrii acesteia nu 

ştiu cum „trebuia să fie” discursul, ci doar cum „este”. Scuzele în aceste situații nu fac decât să 

accentueze problema. 

7. Evitarea sunetelor şi cuvintelor parazitare: „ăăăîî”, „mmmm”, „deci”, „vasăzică” ş.a.  

8. Oferirea ocaziei de a adresa întrebări (de regulă la final). Răspunsurile trebuie să fie 

sincere, chiar și atunci când nu sunt cunoscute anumite aspecte.  

9. Amabilitatea este cheia succesului, inclusiv pentru comunicarea cu „potrivnicii”. 

10. Vestimentaţia trebuie să corespundă evenimentului şi să nu distragă atenţia de la cele 

rostite (sunt de evitat bijuteriile zgomotoase și vestimentația extrem de colorată).  

 Comunicarea publică în sănătate integrează studiul și utilizarea strategiilor de 

comunicare pentru informarea și influențarea deciziilor la nivel individual în cea ce privește 

îmbunătățirea stării de sănătate, educarea cetățenilor privind modul de viață sănătos, prevenirea și 

controlul apariției maladiilor, îmbunătățirea calității vieții, promovarea sănătății etc. 

 Elocința publică în sănătate derivă dintr-o serie de discipline - marketing, jurnalism, 

relații publice, psihologie, lingvistică, comunicare. Iată de ce, îmbinarea cu pricepere a acestora 

generează succesul în comunicarea publică.  
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 Cărbune Radj 

CONTROVERSE PRIVIND PRINCIPIUL SEPARĂRII PUTERILOR ÎN STAT 

CONTROVERSIES ON THE POWERS SEPARATION PRINCIPLE IN THE STATE  
Rezumat 

Separaţia puterilor în stat ca principiu filosofic, lansat în plin Secol al Luminilor, este, în 

esenţă, o concepţie care se opune deţinerii puterii în stat de către una şi aceeaşi persoană – 

absolutismul monarhic – pentru salvgardarea libertăţii individuale. În lumina acestei teorii generale, 

garantarea libertăţilor individuale nu se poate realiza fără grăniţuirea funcţiilor statale în legislativă, 

executivă, şi judecătorească, fiecare urmând a fi încredinţată unei autorităţi statale distincte: puterea 

legislativă unui Parlament sau adunarea reprezentativă cea executivă unui şef de stat şi unui guvern, iar 

cea judecătorească instanţelor judecătoreşti.  

 Punerea în aplicare a principiului separaţiei puterilor în stat a dat naştere democraţiilor reprezentative 

moderne. Organizarea de stat în SUA, Anglia şi Franţa, şi în celelalte ţări europene sau extraeuropene, 

îşi are ca punct de plecare sensurile profunde ale principiului separaţiei puterilor în stat, a cărei esenţă 

o reprezintă inadmisibilitatea ca un singur om sau o singură autoritate să exercite cea mai principală 

putere – puterea legislativă. Importanţa instituţiilor parlamentare este considerabilă mai ales în prezent, 

în fragmentarea societăţilor postmoderne şi consolidarea democraţiei reprezentative. 

 Cuvinte-cheie: putere, regim politic, organe statale, teorie, echilibru constituțional, aparat 

administrativ, separarea puterilor. 

Abstract 

The separation of powers principle philosophical released in full Century of Lights, is 

essentially a concept that opposes holding state power by the same person - monarchical absolutism - 

for safeguarding individual freedom. In light of this general theory, guaranteeing individual freedoms 

can not be achieved without splitting the functions of the legislative, executive, and judicial, each will 

be assigned to state authority. 

The implementation of the principle of separation of powers gave rise to modern 

representative democracies. State organization in the US, England and France, and other European 

countries or outside Europe, has its starting point the deeper meanings of the principle of separation of 

powers, which essentially is the inadmissibility of one man or one authority to exercise the main power 

- the legislative power. The importance of parliamentary institutions is considerable especially today, 

the fragmentation of postmodern societies and strengthen representative democracy. 

 Key-words: power, political regime, state organs, theory, constitutional balance, 

administrative staff, separation of powers. 

Deşi criteriile de definire ale regimurilor politice pot fi multe şi o enumerare exhaustivă a 

acestora imposibil de realiza, ca de altfel şi o ierarhizare pe temeiuri sever ştiinţifice, importanţa 

lor diferind de la autor la autor, ca de exemplu, de la simplul „rezultat al jocului forţelor politice 

http://www.saylor.org/site/textbooks/Stand%20Up,%20Speak%25
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în special al partidelor politice” [1]. Totuşi unul dintre criterii aproape general acceptat, deşi e 

insuficient de concludent este „modul de organizare a puterii”.  

Dacă începând cu secolul al XVIII-lea problema apartenenţei puterii a fost definitiv 

rezolvată ea aparţine poporului sau naţiunii, problema exercitării acesteia, a modalităţilor de 

exercitare, rămâne deschisă, practicile constituţionale diferind de la o ţară la alta, de la o etapă 

istorică la alta.  

Nu se poate susţine că există un model teoretic constituţional ideal. Nu cunoaştem în 

doctrina politico-juridică vreun demers care să-şi declare idealitatea construcţie în ce priveşte 

modul de organizare şi exercitare a puterii. Nici chiar Hegel, care la un moment dat identifică 

statul cu raţiunea însăşi, prin celebra formulă „tot ce există este raţional şi tot ce este raţional este 

real” atingând parcă apogeul tuturor concluziilor posibile, nu a declarat că sistemul său ar fi 

rezolvat problema puterii de stat la modul ideal, ca o construcţie perfectă.  

De altfel, nici cel puţin o definiţie unitar acceptabilă a ceea ce numim în termeni generali 

„putere de stat” sau „autoritate publică” pentru diferitele etape sau epocii de dezvoltare ale 

societăţii, nu este posibilă, conotaţia conceptului fiind variabilă şi diversă, datorită tipurilor şi 

formelor puterii de stat înregistrate de istorie. Plecând însă de la realităţile sociale, de-a lungul 

existenţei putem identifica diferite organe ale autorităţii statale şi diferite funcţii pe care aceste 

organe le-au îndeplinit (parlamente, guverne, organe judecătoreşti) competente şi capabile să 

emită pe cale unilaterală acte obligatorii.  

Este vorba aşadar, de o formă oficialmente constituită a puterii politice legitimată într-un 

sistem de norme ce-i acordă prerogative de exercitare a guvernării prin unicitatea sa în cadrul unei 

formaţiuni statale.  

Au existat şi există parlamente şi şefi de state (indiferent cum s-au numit ori se numesc) 

care au îndeplinit şi îndeplinesc funcţii legislative. Ele au ca obiect stabilirea de norme de 

conduită umană (generale şi impersonale) obligatorii şi susceptibile a fi traduse în viaţă prin forţa 

de constrângere a statului. Fără îndoială, funcţia legislativă are un caracter originar şi în acelaşi 

timp original. Regulile de conduită generală adoptate sunt expresia voinţei legiuitorului şi în 

acelaşi timp sunt încărcate de o forţă juridică şi politică superioară oricăror alte norme judiciare, 

astfel că ele apar în maniera cea mai directă ca o manifestare de suveranitate. Legiuitorul, 

indiferent care ar fi el, nu este mărginit de regulă (spunem doar de regulă pentru ca odată cu 

apariţia dreptului internaţional nu se poate face abstracţie de acesta) în libertatea sa de acţiune prin 

reguli prestabilite, el putând materializa în lege orice principiu de conduită umană (socială, 

economică, politică) în scopurile pe care le urmăreşte şi care pot fi foarte diverse, de la ordinea 

publică până la marile valori de creaţie spirituală.  

Nu putem însă, să nu face precizare că de regulă în fiecare ţară există o lege a legilor – 

Constituţia, care dacă conţine precepte mai rigide, obligă parlamentul să se conformeze acestora. 

Astfel spus, se relativizează absolutul potenţial al legislativului, dar funcţia în sine rămâne 

absolută din punctul de vedere exprimat mai sus.   

Au existat şi există organul sau autorităţi ale statului care exercită funcţia executivă 

oricum o numesc unui funcţia administrativă. Ea are ca obiect de organizare aplicării şi aplicarea 

în concert a legilor, asigurarea unei bune funcţionări a serviciilor publice precum şi emiterea de 

acte normative şi individuale. Se deosebeşte deci fundamental de funcţia legislativă prin aceea că 

operează atât cu acte generale şi impersonale, cât şi cu acte strict personale, în vederea soluţionării 

unor cazuri concrete şi individuale, pe de o parte, iar pe de altă parte actele administrative trebuie 

să se confirme cu legea. Fireşte, activitatea executivă nu se reduce doar la aplicarea legilor la 

cazuri concrete, domeniul acestei funcţii este mult mai larg. Aceasta nu numai pentru că în cadrul 

funcţiei executive să poată recurge la norme generale conform cu legea, ci şi pentru că anumite 

cazuri, legea acordă autorităţilor administrative o adevărată putere discrepţională în anumite 

domenii în a alege soluţii pentru aplicarea legii ci şi pentru că există posibilitatea delegării de 

reglementare pentru anumite domenii, în anumite situaţii [2].  
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Funcţia jurisdicţională, încredinţată diferitor instanţe judecătoreşti ori altor organe în 

funcţie de evoluţia istorică are ca obiect, în principal rezolvarea conflictelor juridice apărute fie 

între cetăţeni, fie între cetăţeni şi însuşi autorităţile statului respectiv.  

Problema organizării puterii, structura funcţiile acesteia şi raportul dintre organele puterii, 

au fost mult timp dominate aşa după cum am mai precizat de celebra teorie a separaţiei puterilor 

în stat elaborată de celebrul iluminist Montesquieu în lucrarea sa „Despre spiritul legilor”.  

Puţine teorii constituţionale au avut atâta audienţă în teoria dreptului, însă în evoluţia 

constituţională a statului ea a pierdut mult din semnificaţia sa de început şi în plus, pentru prezent 

abstractizează organizarea actuală a puterii. Teoria clasică, dar rigida separării puterilor în stat 

este strâns legată de psihologia luminilor, de realităţile istorice ale vremurilor în care a fost 

zămislită. Ea postulează că la exerciţiul fiecărei funcţii corespunde câte o putere: puterea 

legislativă, executivă şi judecătorească. 

Deci fiecărui organ îi corespunde o anumită funcţie fiind valabilă şi viceversa. Esenţialul 

teoriei nu rezidă totuşi în diferenţierea organelor, ci din independenţa lor, care dacă nu poate fi 

totală trebuie să fie cât mai larg posibilă. Într-adevăr este vorba mai puţin de separarea puterilor 

cât mai ales de echilibrul acestora şi în special a celor două puteri politice, legislativă şi executivă. 

În cursul sec. al XIX-lea ea a servit drept fundament la o clasificare a regimurilor politice, 

opunând pe cele care practică confuzia puterilor în profitul executivului, pe cele care le realizează 

o separare suplă sau strictă a puterilor.   

În opinia noastră, n-ar mai fi îngăduit să vorbim astăzi despre separarea puterilor, decât 

eventual cu referire la regimul prezidenţial şi cu accente de relativism, căci regimul parlamentar, 

chiar dacă presupune o diferenţiere a organelor, el implică cu prisosinţă o constantă colaborare şi 

împreunare a acestora în luarea unor decizii politice.  

 Actualmente teoria clasică a separaţiei puterilor numai exprimă realitatea politică. În 

multe regimuri chiar pluraliste, ea apare ca depăşită şi învechită contrazisă de puterea faptelor. 

Chiar dacă ea îşi propune să stabilească un echilibru al puterilor, analiza multor regimuri 

contemporane în care se vede o confirmare a teoriei, arată că ele sunt în realitate regimuri de 

concentrare a puterilor. Trebuie să mai adăugăm că nu se mai poate considera, cum o făceau 

teoreticienii separării, că legislativul constituie o frână eficace în faţa eventualelor excese ale 

executivului. Mai precis această frână nu există decât în regimurile prezidenţiale autentice, dar 

acestea sunt foarte rare. În regimurile în care Guvernul este responsabil în faţa adunării, este în 

principiu asigurată adoptarea iniţiativei executivului prin existenţa majorităţii de susţinere.  

Inadaptarea teoriei ţine în mare măsură de faptul că ea a fost elaborată într-un timp în care 

partidele politice nu existau încă, sau cel puţin nun erau în forma lor modernă. Principalele 

probleme erau de ordin instituţional şi priveau diferitele organe, competenţele lor şi raporturile 

dintre ele. În prezent viaţa politică a lumii dovedeşte că partidele politice sunt cele care o animă. 

Nu este pe de o parte guvernul şi pe de altă parte parlamentul, ci partidele politice care au devenit 

adevărate state majore ale societăţii.  

În organizarea contemporană a puterii de stat, problemele se pun de o altă manieră. Este 

motivul pentru care, într-o constituţie modernă cum pretinde cea a Republicii Moldova, şi ce-a a 

altor state nu sa mai consacrat principiul anacronic al separării puterilor în stat. se constată că 

structurile tradiţionale se menţin, dar funcţiile lor evaluează şi se transformă.  

În toate regimurile pluraliste deosebirea organelor legislative şi executive, constituie 

piatra unghiulară al structurii puterii, dar se preferă adesea să se vorbească de organe executive şi 

organe deliberante. Este vorba de o schimbare terminologică, deoarece în plan organic nu se 

constată modificări esenţiale. Structurile executive se identifică cu şeful statului şi şeful statului 

atunci când există miniştrii şi secretarii de stat. aceste organe executive sunt susţinute de către un 

aparat administrativ considerabil, abilitat cu prerogative importante şi însărcinat cu pregătirea şi 

executarea deciziilor lor [3].  
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Funcţiile tradiţionale dobândite de organele legislative şi executive cedează locul celor 

noi, dar acestea pot să marcheze în realitate declinul echilibrului atât de căutat al puterilor. Noua 

tendinţă, generală a societăţilor contemporane consistă în a încredinţa guvernului grija de a lua 

marele decizii politice care se traduc în legi sau în măsuri executive. Guvernul este la putere 

pentru a realiza platforma electorală a partidelor politice învingătoare la alegeri.  

Adevărata diviziune nu este între puterea de a face legea şi cea de a o executa, ci între 

puterea care aparţine organelor executive de a dirija politica naţională, utilizând aparatul 

administrativ de care dispune pe de o parte, iar pe de altă parte libertatea organelor deliberative 

adică a parlamentelor de a controla acţiunea guvernamentală. Astfel spus, deosebirea 

fundamentală rezidă între funcţiile directive şi cele administrative asumate de către şeful statului 

şi guvern şi funcţiile deliberante şi de control asumate de către adunări. Fireşte, este vorba, doar 

de o schemă în ansamblu, care lasă să subziste între regimurile democratice diferenţe adesea 

foarte importante, ca de exemplu între regimurile parlamentare prezidenţiale şi mixte.  

Pentru teoreticienii separării puterilor, fiecare organ trebuie să dispună de puteri care să-i 

permită să contrabalanseze influenţa celeilalte. Legislativul şi executivul erau considerate ca 

potenţial antagoniste. În noua schemă, echilibrul instituţional real nu subzistă decât în regimul 

prezidenţial. Într-adevăr, într-un astfel de regim legislativul şi executivul rămân larg independente 

şi în principiu sunt fără mijloace de presiune masivă şi de acţiunea reciprocă.  

În regimurile în care guvernul este responsabil în faţa adunării, echilibrul puterilor cade 

în declin şi dacă el mai subzistă este şi pentru că depinde şi de alte cauze. Într-adevăr, un guvern 

care are asigurată o majoritate fidelă în adunare, dispune şi de legislativ şi de executiv. Este deci 

inutil să le opunem pe acestea, deoarece în realitate conlucrează în strânsa asociere, ceea ce într-

un stat modern este condiţia eficacităţii.  

Unitatea putere în astfel de regimuri se evidenţiază cu prisosinţă. Desigur, trebuie să 

precizăm că este vorba de o orientare foarte general, acoperind modalităţi foarte diverse. În fapt, 

un guvern este rar asigurat de o susţinere necondiţionată şi aproape inevitabil, în timp apar 

tensiuni şi conflicte. Ele riscă să devină mai frecvente şi mai grave dacă este vorba de o majoritate 

de coaliţie. Aşa fiind, guvernele trebuie să-şi comensureze apriori potenţele de acţiune pentru a nu 

agresiona legislativul. Se constată însă, că în cea mai mare parte a regimurilor, guvernele dispun 

un fapt de legislativ majoritatea legilor adoptate fiind de origine guvernamentală.  

Trebuie să adăugăm că organele executive sunt în principal organele de impulsionare şi 

de acţiune, capabile să elaboreze o politică şi s-o materializeze. Aşadar, ele sunt elementul motor 

şi dinamic al oricărui sistem politic ele trebuie privite ca adevăraţi autori şi realizatori ai politicii 

naţionale, rolul este nici secundar nici subordonat, şi dimpotrivă primordial.  

Primatul executivului este evidenţiat cu prisosinţă de Constituţia Franceză din 1958, 

modificată în 1962 şi 1963, potrivit căruia ordinea principalelor organe de stat este următoarea: 

Preşedintele republicii, Guvernul şi abia pe locul trei este parlamentul.  

În regimurile democratice rolul organelor executive este în mod constant crescând şi 

puterile lor se dezvoltă în mai multe moduri: în primul rând se constată un fenomen de transfer al 

atribuţiilor legislativului la executiv. Astfel în multe ţări, adunările îşi văd domeniul legislativ 

circumscris şi limitat de către Constituţie în timp ce guvernul beneficiază de o competenţă 

normativă de drept comun. În acest sens exemplul Franţei este ilustrativ art.37 di Constituţie 

prevăzând că „Alte materii decât cele care sunt de domeniul legii, au caracter regulamentar”. În 

acest sens, reflecţiile lui Emile Giraud sunt deosebit de pertinente: legislatorul spune autorul – 

poate să vorbească în cunoştinţe de cauză în probleme de principiu, el poate să dezbată 

modalităţile esenţiale ale legilor. Este vorba de decizii în care caracterul politic este mult mai 

marcant şi caracterul tehnic mai puţin accentuat. În fapt se constată că dezvoltarea puterii 

reglementare s-a făcut în mod natural fără a se întâlni o opoziţie din partea puterii legislative, 

geloasă totuşi pe prerogativele sale.  
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Pe de altă parte aşa după cum spunea Jacqus Thery, responsabilitatea membrilor adunării 

compusă din sute de persoane este o responsabilitate divizată, prea diluată. Nu numai, că deputaţii 

sunt prea puţin cunoscuţi, iar acţiunile lor puţin eficace, dar adesea deputaţii pot invoca 

circumstanţe care diminuează sau suprimă responsabilitate voturilor pe care le-au dat. 

În al doilea rând, cea mai parte a ţărilor cu excepţia celor care practică un autentic regim 

prezidenţial, există un sistem de legislaţie delegată care permite adunărilor să abiliteze guvernul 

să intervine reglementar în materiile care normal aparţin legislativului şi aceasta pentru că aşa 

cum spunea Guetzentch, şi pe bună dreptate „Un decret un regulament, o ordonanţă reprezintă 

mai multe elemente de realizare a programului, decât o lege, decât o măsură legislativă”.  

În al treilea rând, trebuie să se ţină seama de importanţa crescândă luate de unele 

sectoare, cum ar fi afacerile externe, apărarea sau problemele economice, care cad evident în 

administrarea directă a executivului şi astfel, implicit şi importanţa executivului este în creştere. 

În fine, executivul în cele mai multe cazuri are de partea sa administraţia care prin specialiştii său 

argumentează capacitatea de acţiune a guvernului. „Întotdeauna au existat – spunea Andre 

Tardieu – şi există încă în adunări personalităţi strălucite, dar dacă se consideră în ansamblu, se 

constată o mediocritate funciară”. Acelaşi autor continuându-şi viculenţa observaţiei afirmă că 

„adunările văzute în multitudinea lor sunt incompetente şi nepricepute”. Această mediocritate 

parlamentară se repercutează astfel asupra muncii legislative.  

Aşadar, se constată încă odată că principiile teoretice nu întotdeauna se conjugă cu 

realităţile vieţii şi cu mobilitatea vieţii sociale şi istorice sau cum spunea deosebit de ilustrativ 

G.Tănase Gheorghe, că „separaţia absolută a puterilor a echivalat cu indiguirea vieţii de stat, cu 

imobilizarea lui” [4]. 
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 Antoci Albert  

CRIMINALITATEA CONTEMPORANĂ ȘI ROLUL ORGANELOR DE DREPT ÎN 

PREVENIREA ȘI COMBATEREA ACESTEIA  

CONTEMPORARY CRIME AND THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT IN 

PREVENTING AND COMBATING IT 
Rezumat 
În contextul marilor schimbări sociale şi politice contemporane, al dezechilibrelor cu 

cauzalitate multiplă şi al proceselor tensionate determinate de acestea, prevenirea şi combaterea 

criminalităţii nu poate fi evitată, indiferent câte dificultăţi şi inconveniențe ar prezenta.  

Eficacitatea organelor de drept în combaterea și prevenirea criminalității depinde atât de 

acurateţea concepţiei teoretice, de structurile, programele şi metodele prin care se înfăptuieşte 

activitatea de luptă împotriva criminalităţii, cât și de profesionalismul celor implicați în această 

activitate şi nu în ultimul rând de mijloacele materiale şi financiare pe care statul poate să le consacre 

acestui scop.  

 Cuvinte-cheie: criminalitate, prevenirea criminalității, infracțiune, pedeapsă, răspundere, 

ordine de drept, societate. 

Abstract 

In the context of major contemporary social and political changes, the imbalances with 

multiple causes and processes of these flashpoints, preventing and combating crime can not be 

avoided, no matter how many difficulties and inconveniences would present.  

 Effectiveness of law enforcement in combating and preventing crime depends both accurate 

theoretical concepts, structures, programs and methods which carries out work to fight crime, as well 
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as the professionalism of those involved in this activity and not least the material and financial state 

can devote to that purpose. 

 Key-words: crime, crime prevention, order of law, delict, punishment, responsibility, society. 

Lupta cu criminalitatea a devenit o problemă primordială a societății contemporane. 

Dezvoltarea științei, tehnologiilor, mijloacelor tehnice, pe lângă efectul enorm pe care îl are 

asupra procesului de dezvoltare a omenirii, a identificat și tendințele negative. Toți acești factori 

au început a fi folosiți în activitatea criminală.   

A apărut o amenințare serioasă în calea dezvoltării societății. Astfel, la comiterea 

infracțiunilor se aplică și se folosesc cunoștințele științifice, mijloace tehnice moderne. S-a 

schimbat și modalitatea comiterii infracțiunilor și pregătirea către acestea. A crescut numărul 

infracțiunilor latente, fapt ce a condus la dezvoltarea în continuare al cazurilor de corupere, cât și 

la mărirea veniturilor rezultate din activitatea criminală.  

Criminalitatea este relativă şi schimbătoare, în sensul că unele fapte îşi pierd caracterul 

infracţional şi apar altele. În acest fel criminalitatea este un fenomen repetabil şi, deci, persistent. 

În toate ţările, în codurile penale respective există acest volum de fapte infracţionale care 

se repetă, care persistă şi se schimbă ori dispar mai greu. După cum scria A.Cuvillier: “Orice fapt 

social este şi un fapt numeric şi statistic; orice problemă socială este şi o problemă statistică”. La 

concret, criminalitatea, fiind o totalitate de fapte penale săvârșite, devine un fenomen social 

cantitativ, ce se exprimă prin cifre, indici, reprezentând criminalitatea unei zone, regiuni, ţări, 

dintr-o anumită perioadă de timp.  

Ca fenomen cantitativ, criminalitatea exprimă şi o anumită calitate, aceea de fenomen 

social negativ şi periculos [1, p. 27].  

În condițiile unei stări criminogene complicate, un factor important în contracararea 

efectivă al criminalității reprezintă coordonarea și conlucrarea activă nu numai a organelor de 

drept, dar și al tuturor structurilor puterii statale, deşi poliția rămâne a fi în continuare organul 

esenţial pentru combaterea şi prevenirea criminalităţii.  

Activitatea de contracarare a criminalității la etapa actuală în practica de activitate al 

structurilor specializate, cât și în literatura de specialitate în general este determinată prin așa 

termeni ca:,,lupta cu criminalitatea”, contracararea criminalității, controlul criminalității, 

prevenirea criminalității, etc. 

Terminologia existentă reflectă diversele concepții de contracarare a criminalității și 

anume: ,, prevenirea legală”, ,, prevenirea socială”, ,, profilactica victimologică”, ,,compromisul 

cu mediul criminal”. 

Chiar și organul de urmărire penală are, de asemenea, obligaţia de a lua toate măsurile 

necesare pentru prevenirea şi curmarea infracţiunii [2, art.55 alin.3].  

La baza concepției prevenirii legale se află atragerea la răspundere a făptuitorului 

conform procedurii penale, organizarea și mobilizarea forțelor poliției în activitatea de prevenire 

și descoperire al infracțiunilor, organizarea sistemului penitenciar [3, p. 227-229].  

Avantajul concepției sus menționate constituie faptul că este delimitată clar strategia de 

contracarare a criminalității, influența fiind realizată asupra purtătorului nemijlocit al pericolului 

social – criminalul, în virtutea cărui fapt are loc satisfacerea cerințelor represive din partea 

societății, prin faptul că criminalul este depistat și atras la răspundere penală, care în majoritate 

susține strategia respective [4, p. 323].  

Conducându-ne însă după principiul nullum crimen sine lege - nu există crimă dacă 

aceasta nu este prevăzută de lege și nullum poema sine lege - nu poate exista pedeapsa dacă 

aceasta nu este prevăzută de lege, nu vom putea aplica nici o măsură represivă asupra cuiva.  

Persoana ulterior recunoscută vinovată în comiterea unei crime de către instanța de 

judecată, față de care a fost aplicată pedeapsa penală cu privațiune de libertate, este plasată în 

penitenciar. Scopul detenției în acest caz este nu numai izolarea criminalului de societate, dar și 
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petrecerea unui șir de măsuri care în final urmăresc resocializarea criminalului, ca la momentul 

eliberării din detenție acesta să aibă posibilități de reintegrare în societate.   

Activitatea de probaţiune penitenciară are drept scop crearea, menţinerea şi dezvoltarea 

relaţiilor condamnaţilor cu familia sau rudele acestora, identificarea factorilor relevanţi care ar 

conduce la: reabilitarea deţinutului, prevenirea comiterii în viitor a unor infracţiuni, pregătirea 

deţinutului pentru eliberare (la termen sau liberare condiţionată înainte de termen), dezvoltarea şi 

consolidarea abilităţilor sociale, cognitive sau de autocontrol ale deţinutului, utilizarea în mod 

constructiv a timpului petrecut în penitenciar, informarea asupra factorilor care decid liberarea 

condiţionată înainte de termen, precum şi posibilităţile de resocializare şi reabilitare a acestora.  

În cadrul probaţiunii penitenciare, şi anume în perioada de pregătire către liberare, se 

elaborează şi se aplică persoanelor aflate în locurile de detenţie programe de educaţie civică, etică 

şi morală, de instruire profesională, de muncă educativă [5]. În ideal această activitate are menirea 

de a contracara criminalitatea prin convingerea persoanei ce urmează să se elibereze de a nu 

realiza careva acțiuni criminale.  

Trebuie de menționat că obligativitatea supunerii bănuitului, învinuitului urmăririi penale 

nu înseamnă însă, că dacă după realizarea acțiunilor de investigare s-a dovedit că acuzațiile 

înaintate sunt neîntemeiate, atunci cazul obligatoriu trebuie transmis în instanța de judecată. 

Volumul necesar de urmărire se determină în corespundere cu normele constituționale și normele 

procesual penale în vigoare [6, p. 81]. În dependență de materialele acumulate pe perioada 

desfășurării urmăririi penale și se va primi soluția corespunzătoare de către organul de urmărire 

penală.  

Deseori eficacitatea contracarării criminalității este posibilă și prin cunoașterea și 

studierea personalității victimei infracțiunii, deoarece în multe cazuri acțiunile criminalului depind 

de comportamentul victimei. Este evident că aprecierea comportamentului criminal nu trebuie 

realizată numai prin prisma comportamentului victimei, dar și să ignorăm acest fapt tot nu suntem 

în stare. 

Informarea deplină despre asemenea persoane, analiza comportamentului acestora, dă 

posibilitatea de a aprecia în timpul primirii și pregătirii măsurilor de prevenire contra criminalității 

de a individualiza acele grupuri de persoane care cel mai des sunt supuse riscului unui atentat 

criminal. În multe cazuri după cum devine clar din acțiunile de investigare, victima reprezintă 

elementul activ în dinamica acțiunii criminale și deseori doar întâmplarea hotărăște cine va fi 

victimă și cine criminal [7, p. 108].  

Lupta sau războiul cu criminalitatea terminologic reflectă cea mai evidentă concepție a 

prevenirii legale. Termenul dat îl întâlnim încriptat cel mai des în doctrina criminologică. 

Criminologii sovietici considerau că prin lupta cu criminalitatea este posibilă dezrădăcinarea 

însăși al condițiilor și motivelor ce servesc drept temei al apariției criminalității în condițiile 

existenței societății socialiste [8, p. 414].  

În perioada actuală în legislația Republica Moldova, termenul - lupta cu criminalitatea, îl 

găsim expus, nu în forma sus citată, în Strategia naţională de prevenire şi combatere a crimei 

organizate, în care se specifică că:,, prevenirea criminalităţii, în special a celei organizate, devine 

un imperativ al acestei perioade şi pentru ţara noastră, obiectivele principale fiind ordinea socială, 

consolidarea mecanismelor de respectare şi aplicare a legilor, formarea şi solidarizarea publicului 

la acţiunile preventive, supravegherea şi evaluarea riscurilor în timp şi spaţiu” [9], fiind 

concomitent sistematizate în obiective separate modurile de luptă cu criminalitatea organizată. 

Diversele soluţii avute în vedere pentru prevenirea criminalităţii, pun în balanţă problema 

drepturilor omului, a libertăţilor şi responsabilităţilor individuale cu necesitatea de a proteja 

populaţia în general, şi mai ales, grupurile cele mai expuse. Soluţiile pentru prevenirea 

criminalității trebuie concepute într-un context cu dificultăţi pe termen lung în care specialiştii 

intervin în baza unor diagnostice fundamentate ştiinţific.   
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Cu toate că studii doctrinare naționale în sfera prevenirii criminalității au fost realizate, 

nemijlocit careva strategii sau acte normative în care ar fi stipulate careva condiții de luptă cu 

criminalitatea propriu zisă actualmente nu există.   

Lipsa unor astfel de reglementări servește la aplicarea individuală de către fiecare 

structură de forță în viziune proprie sau influențată de practica țărilor străine al unor strategii și 

concepții de luptă cu criminalitatea, în particular, după specificul de activitate, fapt care în final 

duce la altfel de rezultate decât cele la care s-a tins, iar deseori lipsa de profesionalism al 

lucrătorilor, neaplicarea corectă al legislației, are drept efect achitarea criminalului, nefiind posibil 

atragerea la răspundere al acestuia. 

Considerăm acest fapt o lacuna, cu atât mai mult cu cât Comitetului de Miniştri ai statelor 

membre ale Consiliului Europei a emis o recomandare privind organizarea prevenirii 

criminalităţii, care constă în: 

- includerea prevenirii ca o misiune permanentă în programele guvernamentale de luptă 

contra criminalităţii, având în vedere să creeze obligaţii concrete de acţiune şi să prevadă 

condiţiile necesare acestui scop; în acest context, se va asigura că există posibilităţi precise în 

sânul intervenţiilor guvernamentale pentru organizarea şi dezvoltarea prevenirii criminalităţii; 

- crearea încurajarea și susţinerea pe plan naţional şi/sau pe plan regional şi local, a 

organismelor de prevenire a criminalităţii, având sarcini precum: 

a) strângerea informaţiilor privind criminalitatea şi tendinţele sale, grupurile de populaţie 

care prezintă riscuri crescute de victimizare, cele privind experienţele de prevenire şi rezultatele 

lor; 

b) planificarea şi aplicarea programelor de prevenire, precum şi evaluarea lor; 

c) coordonarea activităţilor de prevenire ale poliţiei şi ale altor organisme de prevenire a 

criminalităţii; 

d) căutarea participării active a publicului la prevenirea criminalităţii prin informarea sa 

asupra necesităţii şi mijloacelor de acţiune; 

 e) căutarea sprijinului şi a cooperării mass-media la activităţile de prevenire a 

criminalităţii; 

f) aplicarea sau încurajarea cercetărilor asupra incidenţei anumitor tipuri de criminalitate 

şi asupra problemelor importante pentru prevenirea criminalităţii; 

g) colaborarea cu responsabilii în luarea deciziilor pentru dezvoltarea unei politici penale 

raţionale şi eficace; 

h) aplicarea programelor de formare în domeniul prevenirii; 

- stabilirea şi promovarea de programe de prevenire legate de problemele specifice, 

vizând reducerea posibilităţii de comitere a infracţiunilor şi de creştere a riscurilor percepute de 

delincvenţi de a fi descoperiţi. 

- promovarea şi încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii criminalității [10].  

 Concluzie. Având în vedere acel fapt că contracararea criminalității este un scop nobil și 

indispensabil în activitatea de protecție a cetățenilor, al drepturilor și intereselor legitime ale 

acestora de careva atentate criminale, și că,,statul poartă în sine principala responsabilitate și 

obligație de a proteja, menționa și realiza toate drepturile omului și libertățile esențiale” [11], este 

necesar de elaborat și implementat acea strategie de acțiuni, care prin conținutul și prevederile 

sale va face utilă și efectivă lupta cu criminalitatea, prevăzând realizarea măsurilor necesare și de 

neamânat în viață al tuturor standardelor și normelor stabilite de ONU în sfera contracarării 

criminalității și justiției penale. În legătură cu aceasta este necesar de înarmat cu concluziile 

constructive, propunerile și recomandările științifice, ținând cont de condițiile actuale de 

dezvoltare al societății. 

Statul, prin intermediul structurilor sale de forță specializate, pe lângă intervenția în forță 

în activitatea de contracararea a criminalității, trebuie să țină cont de raționalitatea propunerilor 
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teoretice și practice ale savanților și specialiștilor în domeniu, ce oferă soluții optime în 

combaterea și prevenirea acestui fenomen.  

Este evident că starea actuală nesatisfăcătoare în luptă cu criminalitatea este 

incompatibilă cu principiile de guvernare al unui stat de drept, garantat în Constituția R. Moldova. 

Din acest considerent ea nu poate fi tolerată, însă fapt solicită din partea puterii statale, a 

diferitor instituții statale, a societății să devină o barieră permanentă și de netrecut de către 

criminalitate, să contribuie la dezvoltarea economică și socială, să asigure securitatea societății și 

drepturile omului. Anume din acest motiv, activității de prevenire și contracarare a criminalității 

este necesar să i se acorde o atenție primordială, aceasta fiind unul din pilonii de bază al unei bune 

guvernări în stat și menținerii unui echilibru în societate. 
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UNELE PARTICULARITĂŢI ALE CULTURII ORGANIZAȚIONALE UNIVERSITARE: 

ABORDARE TEORETICĂ  

 SOME CHARACTERISTICS OF UNIVERSITY ORGANIZATIONAL CULTURE: 

THEORETICAL APPROACH  
Rezumat 

Importanța studierii culturii organizaționale a universității se datoreazâ influenței ei asupra 

comportamentul și valorilor persoanelor incluse în spațiul educațional. Specificul universității 

definește principala sa activitate – educație, a cărui obiectiv principal este educarea și formarea 

specialiștilor competitivi. Cultura organizațională a instituției formează viziunea și valorile cu care un 

tânăr specialist începe cariera profesională. 

Cuvinte-cheie: Cultura organizațională, valorile normative, structura organizatorică, 

structura de comunicare, structura relațiilor socio-psihologice, structura de identificare externă. 
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Abstract 

The importance of studying the organizational culture of the university is due to its influence 

on the behavior and values of people included in the educational space. Specifics University defines its 

main activity - education, which main objective - education and training of competitive specialists. The 

organizational culture of the institution forms the vision and values a young specialist that begins their 

professional career. 

Key-words: Organizational culture, normative values, organizational structure, structure of 

communication, structure of socio-psychological relations, structure of external identification  

În condițiile de învățământ modern cultura organizațională a universității a devenit un 

element important al competitivității pe piața serviciilor educaționale. Cultura organizațională este 

unul dintre cele mai eficiente instrumente de adaptare, dezvoltarea și motivare a personalului, nu 

necesită investiții suplimentare. Relevanța studiului problemei culturii organizaționale a 

universității, datorită influenței sale asupra comportamentului și valorilor persoanelor incluse în 

spațiul educațional al instituției, regulile de comunicare și de relații care afectează în cele din 

urmă indicatorii de performanță ai instituției sunt inovația, calitatea predării, nivelul de pregătire 

al studenților [4], [5].   

În literatura de specialitate nu există o abordare unică în definirea culturii organizaționale, 

acest lucru se datorează abordării pluraliste în înțelegerea culturii, în general, și utilizarea 

termenului „organizație“ în trei sensuri „organizația“ ca obiect, „organizație“, ca proces, 

„organizație“ ca  proprietate. Cel mai des în definirea culturii organizaționale sunt indicate 

principalele componente și funcții ai ei. Deci, E. Dzhakus pune accentul pe funcția de adaptare a 

culturii organizaționale, demonstrează că cultura întreprinderii a intrat într-un obicei, a devenit o 

tradiție de gândire și mod de acțiune, care sunt mai mult sau mai puțin împărtășite de către toți 

angajații companiei și care trebuie să fie învățate și cel puțin parțial acceptate de către începători. 

În definiția lui A.Brown sunt prezente următoarele elemente de bază ale culturii organizaționale: 

credințe, valori, învățarea modalităților de a rezolva probleme din lumea reală, care au apărut în 

timpul vieții organizației și care au tendința de a se afișa în diverse forme materiale și în 

comportamentul membrilor organizației [3].  

Putem evidenția o interpretare îngustă a culturii organizaționale, atunci când este 

înțeleasă ca un model de valori spirituale și ipoteze de bază ale colectivului, când grupul a 

achiziționat modalități comune în rezolvarea problemelor de adaptare la mediul extern și integrare 

internă (K. Scholz, E.Sheyn și colab.) O interpretare mai largă include în definiția culturii 

organizaționale, de rând cu spiritualul și valorile (reguli, regulamente, proceduri, comportamentul 

și atitudinea angajaților din organizație), componente materiale și funcționale (structura 

organizatorică, arhitectura mediului, tehnologii aplicate, etc.) [1].  

În psihologia occidentală (K.Kameron, R.Kuinn; L.Konstantin; V.Sate, M.Armstrong;. 

Schwarz, et al S.Devis) autorii se axează pe valori fixe și componente funcționale ale culturii 

organizaționale. M. Armstrong definește cultura organizațională ca un set de credințe, atitudini, 

norme de comportament și valori comune tuturor angajaților organizației. Ele nu pot fi 

întotdeauna exprimate în mod clar, dar în absența unor instrucțiuni directe determină modul în 

care acțiunile și interacțiunile de oameni în mare măsură afectează progresul activității [3]. E. 

Brown descrie cultura organizațională ca pe un set de credințe, valori și metode învățate pentru a 

rezolva probleme din lumea reală, care au apărut în timpul vieții organizației și care au tendința de 

a manifesta în diverse forme materiale și în comportamentul membrilor organizației. Edgar Schein 

adaugă la caracteristicile culturii organizaționale capacitățile organizației de a se adapta la mediul 

extern și integrarea internă, ca formând un mod corect de percepție, de gândire și atitudini la 

problemele specifice organizației [7]. G.Hofstede a introdus în noțiunea ”cultură organizațională” 

un potențial psihologic, care poate fi folosit pentru a prognoza rezultatele organizației [2]. 
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În literatura de specialitate, împreună cu conceptul de „cultură organizațională“, sunt 

folosiți și alți termeni, care sunt sinonimi sau o completează, cum ar fi „cultură corporativă“, 

„climat organizațional“, „climat socio-psihologic“ si altele. 

Tradiția cercetării universității ca un organism corporativ se întoarce la lucrările unor 

astfel de cercetători proeminenți ca M. Weber, T. Parsons, T.Veblen, A. Zlozover și alții [3]. 

Studiul sistemului organizațional și educațional al universităților ca direcție independentă de 

cercetare s-a consolidat în anii 60-70 ai secolului trecut. Universitatea este considerată ca fiind 

una dintre unitățile sistemului social, contribuind la consolidarea ordinii socială, integrare și 

echilibru. Cu toate acestea, în prezent, universitatea ca instituție cu propriile sale caracteristici, 

este încă un subiect slab studiat. 

Din prima jumătate a secolului XX funcțiile instituțiilor de învățământ superior s-au 

extins considerabil, acum universitatea este un sistem eficient de reproducere a resurselor 

intelectuale, care asigură independența și securitatea națională a țării, și competitivitatea pe piața 

mondială de cunoștințe. Singularitatea si unicitatea universității ca organizație specifică constă în 

faptul că unii beneficiari fac parte din cadrul sistemului. Clienții externi sunt angajatorii, elevii și 

părinții lor. Îndată ce solicitantul devine student, el este expus la cultura organizațională a 

instituției de învățământ pe un picior de egalitate cu angajații, devine aceleași exponent al 

caracteristicilor culturii organizaționale a instituției, al tradițiilor, valorilor și normelor ei. În plus, 

cultura organizațională a universității are propria specificitate, care constă în schimbarea continuă 

și ciclică a numărului de studenți, în timp ce în alte organizații numărul exponenților culturii nu 

este expus la schimbări de această natură [3]. 

Cultura organizațională a universității astăzi prezintă un set de valori, așteptări, norme, 

simboluri, tradiții și alte componente permanente care stau la baza tuturor relațiilor din cadrul 

universității, inclusiv în mediul studenților, profesorilor, angajaților instituției. Cultura 

organizațională joacă un rol important în managementul organizației, în special în instituția de 

învățământ superior [4].  

Principalele elemente ale culturii organizaționale sunt reprezentate în figura 1. Misiunea 

este o idee generală, care este egală cu toate componentele structurale ale culturii organizaționale. 

Aceasta formulează scopul principal al organizației în comunitate, dezvăluie sensul funcționării 

organizației.  

 

Fig. 1. Principalele elemente ale culturii organizaționale [4] 
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Cultura organizațională este constituită din factorii de mediu extern și intern, istoria 

creației, valoarea liderilor organizației, valorile comunității, valorile regionale, valorile 

profesionale, valorile personale, și altele. 

Cultura organizațională influențează stilul de gândire și de acțiune, și acționează asupra 

procesului de formare a unei strategii a organizației. Managerul german Ulrich Vefer a scris într-

una dintre primele cărți despre cultura organizațională, publicată în Germania: „Cultura 

organizațională a devenit un factor competitiv important. Cultura si strategia companiei ar trebui 

să fie în armonie una cu alta și se completează reciproc" [6]. 

Cultura organizațională poate fi reprezentată ca un sistem destul de complex, având 

următoarea structură: 

 valorile normative; 

 structura organizatorică; 

 structura de comunicare; 

 structura relațiilor socio-psihologice; 

 structura de identificare externă (identitate corporativă). 

Fiecare structură oferă o imagine a culturii organizaționale, importantă pentru analiza 

organizației, care reflectă un aspect al organizației. Aceste secțiuni se pot suprapune, adică conțin 

aceleași elemente, dar privite din diferite puncte de vedere.  

Valorile normative și structura organizatorică constă în: 

 valorile de bază împărtășite de către organizație; 

 tradiția corporativă, ritualurile; 

 reguli și reglementări corporatiste; 

 structura de putere și de conducere în organizarea universității. 

Structura de comunicare și a  relațiilor sociale: 

 structura fluxului informațiilor formalizate sau informale; 

 calitatea comunicării: pierderea și transformarea informației; 

 poziționarea internă și conflictualitate; 

 atitudinea față de liderii organizației (autoritatea). 

Structura de identificare externă: 

 imaginea organizației - o imagine care este îndreptată către consumatorul serviciilor 

educaționale; 

 imagine, care este reprodusă în comunicarea reală cu consumatorul de servicii 

educaționale; 

 percepția instituției și a serviciilor ei în comunitate; 

 prezența logo-ul, sloganul și altele. 

Structura logistică: 

- imaginea universității; 

- echipamentele; 

- locația de catering (sala de mese, cafenea); 

- sala de conferințe; 

- terenuri de sport, sala de gimnastica. 

Chiar și structura cea mai moderna, proiectele excelente de organizare, fișele de post 

realizate cu competență și reglementări - toate acestea rămân pe hârtie, în cazul în care nu au 

devenit un mod de a gândi, baza organizării și a activității profesionale a angajaților. Cerințele 

pentru cunoștințe profesionale, aptitudinile și calitățile de lideri și specialiști ar trebui să fie 

formate în unitate ideologică de comportament organizațional asimilat. Astfel, este formată 

cultură organizațională.  

Azi cercetarea culturii organizaționale universitare este doar în fază incipientă și are mari 

perspective de studiu și de utilizare. 
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TIPOLOGIA FACTORILOR DETERMINANȚI AI REZILIENȚEI PSIHOLOGICE  

 TYPOLOGY OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE DETERMINANTS  
Rezumat 

Articolul prezintă o revistă a definițiilor oferite noțiunii de ”reziliență psihologică” și 

tipologiile factorilor rezilienței, elaborate în ultimele decenii. În final factorii ce facilitează reziliența 

sunt grupați în 3 categorii mari: factori individuali (care înglobează atât factori fiziologici cum ar fi 

sănătatea, sexul, vârsta biologică etc.), factori atitudinali și de dezvoltare individuală, printre care se 

remarcă atitudinea față de propria persoană, locus control intern, perspectiva asupra vieții etc., factori 

sociali/comunitari, cum ar fi accesul la resurse, suportul social, oportunități de autoafirmare și 

autorealizare în comunitate etc. 

Cuvinte-cheie: reziliență psihologică, adaptare psihologică, factori protectori, factori de risc. 

Abstract 

The article presents a review of the "psychological resilience" definitions and typologies of 

resilience factors, developed in the last decades. Ultimately, resilience factors are grouped into three 

broad categories: individual factors (which include physiological factors such as health, gender, 

biological age, etc.) and attitudinal and individual development factors, including attitudes towards 

one's own person, internal Locus control, perspective on life, etc., social / community factors such as 

access to resources, social support, opportunities for self-affirmation and self-reliance in the 

community etc. 

Key-words: psychological resilience, psychological adaptation, protective factors, risk 

factors.  

Reziliența psihologică reprezintă deja pe parcursul mai multor decenii un subiect de 

interes major. Acest fapt se datorează, fără îndoială, interesului pe care cercetătorii îl acordă 

varietății de tipuri de comportament pe care încearcă să se înțeleagă și să le explice cei preocupați 

de investigație.  

Pe parcursul cercetărilor în domeniul rezilienței umane, acest fenomen a cunoscut o 

multitudine de definiții și abordări. Conform definiției din ghidul ”The Road to Resilience” din 

2015 al American Psychological Association (APA), reziliența reprezintă ”procesul de adaptare 

reușită în fața unei adversități, traume, tragedii, în fața unor amenințări, precum și surse 
semnificative de stres, cum ar fi probleme de familie sau în relații, probleme grave de sănătate sau 

la locul de muncă, precum și stresori financiari”. Ea presupune ”revenirea, refacerea” după 

experiențe dificile [10, p. 2].  
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Pe parcursul cercetărilor din domeniul rezilienței psihologice, acest fenomen a fost 

conceptualizat la început ca trăsătură specifică de personalitate a individului, care-i permite să-și 

revină după situații dificile de viață. Reziliența este văzută ca ”o caracteristică personală care 

moderează efectele negative ale stresului și contribuie la adaptarea eficientă a individului [11, p. 

165], sau ca fiind o ”însușire stabilă a individului, care-i permite să-și revină după o situație de 

adversitate și să se adapteze” (Jacelon, 1997; Wagnild, 2003), sau ca o ”caracteristică personală 

pozitivă, care sporește capacitatea de adaptare a individului” [11, p. 166].  

După cum specifică Paula Fleshmen și Judy Schoenberg, de-a lungul evoluției studiilor în 

domeniul rezilienței psihologice, conceptualizarea fenomenului a evoluat de la centrarea pe aceea 

ce este excepțional, specific pentru puține persoane, spre aceea ce este caracteristic pentru mulți 

(Masten 2001) [Scout, p. 3]. Fenomenul a fost definit în numeroase moduri: ca un proces, ca o 

caracteristică personal de rezistență, ca o capacitate de a se adapta sau de a se dezvolta în fața unei 

situații de risc semnificativ, successful adaptare sau negociere de succes cu mediul în pofida 

pericolelor existente, rezultare bune în ciuda gradului de risc ridicat (Masten, Best, and Garmezy 

1990; Condly 2006; Miller and Daniel 2007). Potrivit American Psychological Association’s Task 

Force on Resilience and Strength in Black Children and Adolescents (TFRSBCA) (2008), 

reziliența se prefigurează ca un proces care este definit nu atât de un șir de factori protectori (care 

ar preveni și ar reduce vulnerabilitatea și ar susține dezvoltarea optimă, cum ar fi disponibilitatea 

suportului social și strategii sănătoase de coping), cât mai degrabă ca o interacțiune dintre părțile 

forte, resursele și riscurile individului în contextual dat, în dimensiunea spațială și temporală a 

situației respective [2, p. 2]. Una dintre definițiile reprezentative din cadrul acestei abordări este 

de a naviga,  a gestiona și de a se adapta la surse semnificative de stres sau evenimente 

traumatice.  

Observăm că definițiile prin care reziliența psihologică se conturează ca proces redau mai 

concludent și amplu caracterul dinamic, evolutiv al rezilienței, oglindesc dezvoltarea personală, 

traversată de către individ. Totodată, acestea neglijează, într-o anumită măsură, importanța 

resurselor individuale și de mediu, utilizate în procesul rezilienței, trece cu vederea aspecte 

subliniate, de exemplu, de Windle în 2010, care conceptualizează reziliența ca ”totalitatea de 

valori și resurse interne ale individului, precum și din viața și din mediul acestuia, care facilitează 

abilitatea de adaptare și permit ”revenirea” după o adversitate” [5, p. 30].  

Reziliența este definită ca o forță ce îi poate asista pe oameni în procesul de adaptare 

pozitivă (Masten & Reed, 2005). Reziliența este deseori văzută ca abilitatea de a se adapta 

pozitiv, sau de a recăpăta un nivel de funcționare după experiențe dificile de viață (Luthar, 

Cicchetti & Becker, 2000; Staudinger, Marsiske & Baltes, 1995). Acest lucru presupune o 

schimbare de paradigmă, de la centrarea pe factorii de risc ce duceau la apariția unor patologii, la 

factorii protectori, care contribuie la apariția rezilienței. Adică reorientarea de la abordarea 

centrată pe problemă, spre una mai pozitivă, care alimentează forțele individului 

Printre definițiile cuprinzătoare, complexe, una dintre cele mai reușite și multiaspectuale 

a fost formulată de M. Ungar: ”În contextul expunerii la o mare adversitate, reziliența reprezintă 

în același timp capacitatea indivizilor de a naviga prin și de a accesa resursele de natură 

psihologică, socială, culturală și fizică, ce le susțin starea de bine, ar și abilitatea acestora, atât 

individuală cât și colectivă, de a negocia obținerea și utilizarea acestor resurse în moduri 

justificate și acceptate de cultura respectivă” (Ungar, 2008) [9, p. 38]. 

Unul dintre cercetătorii de frunte privind reziliența adulților, George Bonanno, 

conceptualizează fenomenul ca fiind abilitatea adulților expuși la un eveniment potențial 

distructiv de a menține un nivel stabil și sănătos de funcționare fizică și psihică” [1, p. 21]. Astfel, 

conceptul este extins, trecând dincolo de limitele pierderii, adversității dure. Acesta se apropie de 

orice situație dificilă ce implică utilizarea resurselor proprii pentru a le depăși și a se dezvolta, a 

evolua. 
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În ultimii ani, faptul că niciuna din definiții nu a permis acoperirea tuturor aspectelor 

fenomenului rezilienței, a determinat o altă schimbare de paradigmă: de la trăsătură de 

personalitate și proces spre o abordare integrativă. Ori, o abordare nouă, complexă a rezilienței 

propune Kara Ballenger-Browning, care o definește ca ”proces de dezvoltare care presupune 

activarea resurselor din diferite domenii în efortul de a-și recăpăta o stare de bine și de a se reface, 

sau chiar de a crește în fața adversității (Kara Ballenger-Browning, MPH & Douglas C. Johnson, 

2012) [5, p. 41]. Această definiție scoate în evidență aspectele legate de evoluția, de creșterea 

personală. În acest context, reziliența este privită ca un proces de dezvoltare, în cadrul căruia 

indivizii care se confruntă cu o situație cu un grad înalt de dificultate sau experiențe stresante, în 

timp vor reveni la funcționare normală sau se vor adapta (Cicchetti, 2010) [9, p. 42].  

 Potrivit lui Sir Michael Ruther, ”reziliența reprezintă rezistența relativă la experiențe 

riscante și periculoase, sau depășirea situației stresante sau de adversitate, sau un rezultat relativ 

bun în ciuda unor experiențe și situații de risc” [7].  

Cercetările au arătat, susțin autorii ghidului APA The Road to Resilience, că reziliența 

reprezintă un fenomen obișnuit, nu extraordinar. Oamenii dau dovadă de reziliență în mod 

obișnuit. Aceasta presupune comportamente, gânduri și acțiuni pe care oricine le poate învăța sau 

dezvolta. 

În era noastră, a stresului continuu, a suprasolicitării permanente, a terorismului, 

instabilității sociale, politice, economice, care determină schimbări bruște în structura familiei, pe 

piața muncii, pe arena politică, la care se adaogă impactul cataclismelor naturale și tehnogene 

destul de frecvente, fenomenul rezilienței psihologice, capacității de a face față constructiv unei 

situații de adversitate, de a-și reveni după experiențe dificile, capătă o importanță deosebită.  

În condițiile Republicii Moldova, rezistența și abilitatea de a se reface după experiențe 

stresante și dificile, de a se restabili după situații complexe, atât pe plan personal, cât și social, de 

asemenea constituie un subiect extrem de actual. În acest context pomenim impactul migrației 

asupra societății noastre, dar și situația pe piața muncii, în sfera socială, etc. 

Fiind un construct esențial în viața și reușita umană, reziliența a fost studiată de-a lungul 

mai multor decenii, din diverse perspective. În prim-plan în cercetările legate de reziliență vine 

chestiunea factorilor ce o facilitează și o consolidează, acele premize și condiții ce ar putea 

contribui la capacitatea persoanelor și comunităților să facă față cu succes adversităților.  

Astfel, conform APA, 2015 [10, p. 4], un factor primordial ar fi întreținerea unor relații 

ce oferă dragoste, grijă și sprijin, atât în interiorul, cât și în afara familiei. Relații în care există 

dragoste, încredere, care oferă modele de comportament și încurajare, sprijin, fortifică reziliența 

persoanei.  

Totodată, au fost evidențiați o serie de factori adiționali, asociați cu reziliența, printre 

care: 

 capacitatea de a-și face planuri realiste și de a urma pași spre realizarea acestora; 

 o imagine pozitivă despre sine, încredere în propriile forțe și abilități; 

 abilități de comunicare și rezolvare a problemelor; 

 capacitatea de a gestiona sentimente /trăiri și impulsuri puternice. 

Toate aceste premise pot fi dezvoltate [10, p. 6]. 

Trebuie să subliniem că în contextul rezilienței psihologice considerăm atât factorii ce 

susțin și facilitează reziliența, cât și factori de risc, care creează și determină situații periculoase și 

de adversitate. În cazul de față, referindu-ne la factorii rezilienței, îi avem în vedere pe cei ce 

determină și înlesnesc procesul de adaptare, deci e vorba de așa numiți-i factori protectori.  

Astfel, multitudinea de cercetări din sfera determinanților rezilienței psihologice a 

constatat că factorii protectori consolidează reziliența prin moderarea reacției individului la o 

situație stresantă sau mediu periculos (Ryff et al., 1998). Garmezy (1991) descrie factorii 

protectori, incluzând în categoria acestora trăsături și însușiri ale copilului, caracteristici familiale, 

precum și factori externi de sprijin. Werner (1995) de asemenea distinge factori protectori la nivel 
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individual, de familie și de comunitate. Prin urmare, în prezent reziliența este privită ca un 

construct și un concept multidimensional, care incorporează atât factori de protecție interni, cât și 

externi (Friborg, Hjemdal, Rosenvinge & Martinussen, 2006; Kumpfer, 1999; Luthar et al, 2000; 

Richardson, 2002). Deși au fost specificați o multitudine de factori, de regulă cercetările relevă în 

calitate de trăsături interne, individuale, asociate cu reziliența, autoeficiența, perseverența, locus 

control intern, abilități de coping și adaptare (Garmezy, 1985; Kumpfer, 1999; Luthans, 

Vogelgesang & Lester, 2006; Tedeschi & Kilmer, 2005). În plus, sunt menționați o serie de 

factori externi, care promovează capacitatea de a face față situației, printre care familia și rețele de 

suport social (Friborg et al., 2006; Hardy et al., 2004; Luthar et al., 2000; Werner & Smith, 1992). 

Luthans et al. (2006) susțin că oamenii pot găsi căi de a deveni mai rezilienți, de exemplu prin 

aplicarea unor tehnici care le-ar ajuta să rămână în prezent, să se concentreze asupra problemei cu 

care se confruntă la momentul dat, dar și învățând să privească lucrurile în perspectivă. Newman 

(2005) sugerează că reziliența reprezintă un proces personalizat, iar strategia unei persoane de a 

construi reziliența poate să difere de a alteia. Totodată, Bonnano (2004) relevă că există mai multe 

căi către reziliență. Mai mult decât atât, Luthar et al. (2000) susțin că reziliența nu reprezintă o 

stare statică, ea fluctuează și se modifică pe parcursul vieții, deci putem da dovadă de reziliență la 

orice moment al ciclului vieții.  

Ca și concept și construct, reziliența reprezintă abilitatea specifică circumstanțelor de a 

răspunde la stres, anxietate, traumă, criză sau calamitate. Reziliența se dezvoltă în timp și este 

determinată de o multitudine de factori interni și externi. Anume interacțiunea de factori 

protectori și factori de risc joacă un rol central în dezvoltarea, consolidarea și activarea rezilienței. 

Factorii protectori ce pot exista sau pot fi dezvoltați la nivel de individ, familie, comunitate sau la 

nivel de mediu general, reduc impactul factorilor de risc și consolidează abilitatea persoanei de a 

se reface după o situație de adversitate. Factorii protectori sunt definiți ca circumstanțe, experiențe 

și resurse specifice care ameliorează reacția persoanei la circumstanțe, care, în mod obișnuit ar 

putea duce la comportamente și rezultate dezadaptative (Taylor, Karcher, Kelly, & Valescu, 

2003). Asemenea factori protectori ar putea include următoarele.  

 Factori individuali, cum ar fi dezvoltarea unei identități dezirabile, sentimentul de 

putere și control asupra propriei vieți, de valoare a propriei persoane, senzația de dreptate, echitate 

socială, sentimentul de coeziune cu cei din jur, abilități de autoreglare bine dezvoltate, relații 

apropiate cu adulți competenți, legături cu organizații prosociale, toleranță pentru recompensa 

întârziată, simțul umorului, dezvoltarea unor abilități avansate de coping și rezolvare de probleme, 

abilitatea de a vizualiza și de a-și pune scopuri pe termen lung, perspectivă optimistă asupra 

viitorului [8, p. 27].  

 Factori familiali, printre care, implicarea corespunzătoare a părinților, disciplină și 

supraveghere, abilități de parenting corespunzătoare, relații bazate pe încredere, mediu securizant, 

roluri și responsabilități familiale adecvate, bine definite, oportunități de a învăța cum să 

reacționeze corespunzător la critici, respingere și tăcere, valori etice, orientare prosocială, abilități 

adecvate de setare a scopurilor și luare a deciziilor, demonstrate de către părinți.  

 Factori ce țin de comunitate, cum ar fi participarea în cadrul școlii, la locul de muncă și 

în comunitate, crearea unui mediu în care persoana are șansa să-și dezvolte și să-și aplice 

abilitățile sociale și cognitive, să își consolideze sentimentul de apartenență, să contribuie la 

munca din cadrul comunității.  

Conform cercetărilor reziliența reprezintă un proces universal, prezent într-o măsură mai 

mare sau mai mică la toate persoanele (Grotberg, 1995 and 1997; Turner, 2001). Acest fapt se 

referă și susține concepția, conform căreia reziliența este un fenomen normal sau natural, deci, 

există speranță pentru fiecare (Oddone, 2002) [8, p. 48].  

Majoritatea cercetătorilor susțin că este mai bine să conceptualizăm reziliența nu ca o 

trăsătură de personalitate ce presupune rezistență, sau ca pe un rezultat, ci ca pe un proces de 

implicare, integrativ, dintre individ, familie și specificul mediului în care se află persoana (Rutter 
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and Smith, 1995; Gilligan, 2001; Schofield, 2001). Aceeași persoană poate da dovadă de reziliență 

la un tip de stres și să nu demonstreze reziliență în altă situație. În cadrul aceleiași familii reacțiile 

persoanelor la situație pot fi forte diferite [8, p. 46]. 

Factorii ce facilitează reziliența sunt grupați în 3 categorii.  

1. Factori intrinseci, individuali, interni, cum ar fi inteligența sau sexul persoanei. 

2. Factori ce țin de familie, relație de calitate, coeziunea familiei 

3. Factori sociali, ce țin de comunitate, printre care este listat nivelul de suport social. 

[4].  

O clasificare generală similară a factorilor rezilienței o prezintă și cercetătoarele 

australiene Paula Fleshman și Judy Schoenberg [3, p. 4]. Potrivit acestora, principalii factori care 

facilitează reziliența în rândul tinerilor sunt: 

1) tânărul/a însuși/însăși; 

2) familia care oferă un grad sporit de sprijin, funcționalitate, atașament și apartenență, 

dar și disciplină; 

3) comunitatea/mediul, care furnizează un anumit nivel de suport social. 

Kara Ballenger-Browning, MPH & Douglas C. Johnson [5, p. 5] subliniază că factorii 

validați în scala CD-RISC au inclus competența personală, încrederea în propriile instincte și 

toleranța față de efectele negative, acceptarea pozitivă a schimbării, controlul și influențele de 

ordin spiritual. În validarea scalei Response to Stressful Experiences Scale - Scala de Răspuns la 

Situații Stresante (RSES) au fost enumerați următorii factori: apreciere pozitivă, spiritualitate, 

coping activ, autoeficiență (self-efficacy), înțelegerea, învățarea și acceptarea limitelor.  

Printre factorii rezilienței, specificați de autori, se regăsesc [5, p. 6] următori:  

1) stil de coping activ, rezolvarea problemelor și gestionarea emoțiilor care însoțesc situația 

de stres, capacitatea/învățarea de a face față fricilor. Astfel, un coping orientat pe sarcină s-

a dovedit a fi un element ce consolidează reziliența, iar un coping centrat pe emoții este 

asociat cu o reziliență scăzută;  

2) exercițiile fizice - activitatea fizică are un efect benefic asupra stării de spirit și a sănătății;  

3) atitudinea/perspectiva pozitivă asupra vieții – utilizarea strategiilor cognitiv-

comportamentale pentru a spori nivelul de optimism și a micșora pesimismul, recurgerea la 

umor; 

4) reperele morale/spiritualitate – dezvoltarea unor principii morale de viață și respectarea 

acestora, aplicarea acestora în propria existență, prin altruism;  

5) suportul social – dezvoltarea și menținerea, alimentarea relațiilor de prietenie; căutarea 

unor modele reziliente și învățarea din ele. Impactul suportului social în reziliența 

psihologică este un fapt acceptat pe larg. Studiile au arătat că în cazul persoanelor reziliente 

există o probabilitate mai mare de a beneficia de suport social mai puternic, decât în rândul 

celor non-reziliente. Mai mult decât atât, persoanele ce beneficiau de un suport social mai 

pronunțat erau cu 40% - 60% mai reziliente, comparativ cu subiecții în cazul căruia nivelul 

de suport social era scăzut [5, p. 7];  

6) flexibilitatea cognitivă – capacitatea de a găsi părți bune în situații de adversitate, 

flexibilitate în rezolvarea propriilor probleme; 

7) blamarea/responsabilizarea celor care sunt cu adevărat responsabili (obiectivă) și nu 

învinuirea propriei persoane, sau a altora; 

8) reevaluarea situației – abilitatea de a reconfigura un eveniment de adversitate într-o situație 

cu sens, de a identifica aspecte mai pozitive; 

9) acceptarea – persoana înțelege și acceptă că evenimentul se întâmplă sau a avut loc; 

10)  un anumit grad de imunitate la stres – prezența experiențelor traumatice anterioare (în 

trecut).  
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Expunerea la o etapă timpurie a vieții la stresori puternici sau circumstanțele traumatice 

incontrolabile poate cauza daune legate de stresul de lungă durată, însă experiențele cu grad 

moderat de stres consolidează reziliența.  

Rolul exact al factorilor biologici și genetici care contribuie la o reacție rezilientă 

reprezintă un concept dinamic și complex. Datele pe care le avem privind factorii genetici și 

biologici ce condiționează reziliența au, de regulă, un caracter corelativ. Astfel, este prematur să 

afirmăm că ar exista un anumit gen sau un neuropeptid responsabil de reziliență. Totodată, o altă 

provocare este să determinăm dacă factorii biologici asociați cu reziliența reprezintă o consecință 

sau o cauză a comportamentului rezilient [5, p. 8].  

Potrivit ”Risk, Protection and Resilience in Children and Families Centre for Parenting 

and Research NSW Department of Community Services”, Ashfield, Australia, publicat în 

noiembrie 2007, factorii protectori pot fi grupați în patru categorii mari– factori ce țin de copilărie 

și de evoluția din copilărie, factori legați de familie, factori asociați cu mediul social și cei ce țin 

de comunitate sau de societate. 

Iată câteva exemple de factori protectori din cele patru sfere: 

Printre factorii ce țin de copil însuși/însăși, menționăm: competențele sociale, 

atașamentul față de familie, reușita și succesele școlare. 

Factori de familie: părinți ce oferă sprijin și grijă, care au un loc de muncă, acces la rețele 

de suport. 

Factori protectori la nivel de școală: climat pozitiv în școală, sentimentul de 

apartenență/atașament, legătură, oportunități de a atinge succesul la școală și recunoașterea 

realizărilor. 

 Factori la nivel de comunitate: accesul la servicii de sprijin, comunicarea și relaționarea 

în comunitate, participarea, apartenența la grupuri în comunitate [4, p. 15].  

Astfel, conchidem că la dezvoltarea și consolidarea rezilienței psihologice contribuie o 

multitudine de factori. Din majoritatea cercetărilor contemporane reiese că factorii ce influențează 

reziliența pot fi grupați, în general, în 3 categorii. 

1. Factorii individuali – aici se includ atât parametrii foarte concreți, cum ar fi sexul 

sau vârsta, dar și particularități specifice de personalitate și dezvoltare, cum sunt locus control, 

stima și imaginea de sine, optimismul și perspectiva asupra vieții etc.  

2. Factorii familiali – categorie care înglobă prezența unei relații de familie strânse, 

părinți afectuoși și încurajatori, care au sau au avut în copilăria personală părinți cu un loc de 

muncă stabil, etc. 

3. Factorii comunitari și sociali – aici menționăm condiții precum prezența suportului 

social, accesul la resurse de sprijin, oportunitățile de autoafirmare și realizare, recunoașterea 

meritelor în plan social etc.  

Totodată, se remarcă un rol esențial care revine totuși, conform majorității cercetărilor, 

factorilor de ordin personal/individual. Precondițiile individuale ale rezilienței sunt accentuate în 

toate tipologiile factorilor rezilienței, iar reieșind din faptul că, după cum afirmă Sir M. Rutter 

”reziliența nu se poate învăța ca un alfabet” [7], se pare că factorii individuali, deși aceștia, 

evident se formează sub influența mediului familial și social, joacă un rol-cheie în formarea și 

manifestarea rezilienței. 

În același timp, considerăm important să subliniem că datele cu privire la factorii genetici 

și neurobiologici ai rezilienței psihologice, elucidați în studiile existente, poartă un caracter 

corelativ, iar formularea unor concluzii clare necesită cercetări mai amănunțite și de lungă durată, 

dat fiind că la moment nu este încă prea clar dacă factorii biologici și neurologici relevați 

determină sau sunt condiționați de o atitudine rezilientă. 

Concluzii 
- Reziliența psihologică, ca fenomen și construct multidimensional, ar trebui 

concepută nu ca o trăsătură specifică sau ca o abilitate de adaptare pozitivă, nici ca proces de 
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dezvoltare personală sau ca resurse individuale și de mediu, ci, mai degrabă, ca o interacțiune 

dintre acestea, direcționată și determinată de capacitatea individului de a gestiona această 

interacțiune. În acest context prezintă interes felul cum, fiind direcționate și determinate de 

capacitatea individului de a gestiona factorii protectori și de situațiile periculoase, factorii de risc 

joacă și ei un rol anumit în consolidarea și manifestarea rezilienței. Reziliența nu se poate ”învăța” 

direct, e un ABC, depinzând în mare măsură de particularități individuale și situaționale. 

- Deși s-a demonstrat că reziliența nu este un fenomen rar și excepțional, ci, mai 

probabil, unul specific multora, totuși factorilor individuali de facilitare a rezilienței le revine rolul 

esențial în procesul asigurării atitudinii reziliente. 

- Din multitudinea de taxonomii și abordări ale factorilor rezilienței se poate, se pare, 

deduce, totuși, faptul că factorii ce facilitează reziliența pot fi grupați în 3 categorii mari: factori 

individuali (care înglobează atât factori fiziologici cum ar fi sănătatea, sexul, vârsta biologică etc.) 

și factori atitudinali și de dezvoltare individuală, printre care se remarcă atitudinea față de propria 

persoană, locus control intern, perspectiva asupra vieții etc., factori sociali/comunitari, cum ar fi 

accesul la resurse, suportul social, oportunități de autoafirmare și autorealizare în comunitate etc. 

- Clasificarea factorilor rezilienței este determinată, într-o măsură destul de mare, de 

abordarea față de fenomenul rezilienței însuși, în funcție de conceptualizarea acestuia ca trăsătură 

de personalitate, proces, totalitate de resurse individuale și de mediu, capacitatea de gestionare a 

acestor resurse sau un construct multidimensional ce presupune interacțiunea dintre resursele 

individuale și de mediu cu un șir de factori protectori și de risc. 
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INFLUENȚA CONJUNCTURII SOCIETĂȚII ÎN TRANSFORMARE ASUPRA 

FORMĂRII IDENTITĂȚII MATERNALE  

CONJUNCTURE INFLUENCE ON MATERNAL IDENTITY FORMATION IN 

TRANSFORMING SOCIETY  
Rezumat 
În contextul condițiilor de schimbare socială rapidă, una dintre cele mai discutate teme   în 

demersul  științific  contemporan a devenit problema identității maternale. Aceasta a fost determinată 
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de apariția contradicției dintre orientarea pe tendința de globalizare și  dorința de a păstra 

caracteristicile culturale, reflectate activ  în politicile  de familie.  Adăugându-se la toate acestea și 

problemele de gender, a fost revelată necesitatea  studierii identității maternale. 

Maternitatea reprezintă o parte componentă a personalității femeii, aceasta fiind   imprimată în 

latura biologică a ființei acesteia. Însă, manifestarea acesteia poate fi influențată de diferiți factori de 

ordin psiho-sociali, culturali, medicali. Cel din urmă aspect, a fost cel mai frecvent cercetat, eclipsând 

aspectele psiho-sociale. Astfel, a apărut necesitatea de a studia cel mai mare conflict al societății post-

industriale:   dilema  maternitate   versus   carieră   profesională.  Din   perspectiva   teoriilor   gender   

sau   a feminismului academic, maternitatea este interpretată ca fiind un factor de opresiune și 

subordonare  a femeii, sau în general este ignorată (ceea ce contravine esenței femeii). Iar în cadrul 

unor sondajele de opinie, mila, blândețea, răbdarea, iubirea necondiționată (acestea fiind caracteristici 

ale comportamentului matern), sunt rar sau chiar nu mai sunt bifate. 

 În acest sens, cercetarea curentă presupune analiza studiilor existente asupra situației 

maternității în epoca contemporaneității și evidențierea structurilor componente ale acesteia precum și 

a factorilor care le pot influința dezvoltarea. 

Cuvinte-cheie: identitate maternală, maternitate, ontogeneza maternității, componente ale 

identității maternale. 

Abstract 

Under the conditions of rapid social change, one of the most discussed themes in the 

contemporary scientific approach has become the issue of maternal identity. It was determined by the 

contradiction between the trend towards globalization and the desire to preserve the cultural 

characteristics, actively reflected in family policies. Adding to all these as well the gender issues, the 

need to study maternal identity was revealed. 

Maternity is a component part of the woman's personality, imprinted on the biological side of 

her being. However, its manifestation may be influenced by various psychosocial, cultural, and 

medical factors. The last aspect was the most frequently investigated, eclipsing the psycho-social 

aspects. Thus, the need to study the biggest conflict of post-industrial society emerged: the dilemma of 

maternity versus professional careers. From the perspective of gender theories or academic feminism, 

maternity is interpreted as a woman's oppression and subordination factor, or is generally ignored (that 

contravenes to the woman's essence). According to some polls, the pity, gentleness, patience, 

unconditional love (characteristics of maternal behavior), are rare or even not checked. 

THus, current research involves the analysis of the existing studies on the situation of 

maternity in the contemporaryity and the highlighting of its constituent structures as well as the factors 

that can influence their development. 

Key-words: maternal identity, maternity, maternity ontogenesis, components of maternal 

identity. 

Astăzi, una dintre cele mai promițătoare direcții de dezvoltare a psihologiei este de a 

studia problemele paternității și maternității. Luând în considerare faptul că număr tot mai mare 

de lucrări este  dedicat categoriei sus-citate, putem vorbi despre actualitatea domeniului și 

instituirea unor ramuri științifice de specialitate [ 2, 4, 5,8 ], care abordează în calitate de obiect de  

studiul particularitățile psihologice ale femeilor ca mame și bărbaților ca tată. Acestea fiind 

ramuri științifice tinere, primii pași în consolidarea acestora îi reprezintă dezvoltarea și susținerea 

propriului aparat conceptual, terminologic.  

Astfel, în lucrările G.G. Filipova [6, 7, 8], putem observa complexitatea studiului 

maternității, relevând concepte specifice precum cel de «sfera nevoilor și  motivației maternale». 

Structura acestei sfere este constituită din mai multe componente: componenta nevoilor și 

motivațiilor, componenta operațională și componenta valorica [8]. Fiind un concept bine 

fundamentat teoretic de către autoare, acesta relevă maternitatea din perspectiva relațiilor mamă-

copil, al diadei mamă-copil (termen folosit în psihologia maternală sau perinatală pentru a 

desemna relația unitara dintre mama și copil, începând cu perioada prenatală și până la vârsta de 3 
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ani a copilului). Bineînțeles, acesta este un aport semnificativ și contribuție majoră în domeniul 

psihologiei materne, dat fiind faptul că în lucrările sale, G. G. Filippova, pune bine la punct 

aspectele teoretice, justificându-le experimental și sistematizându-le. Totuși, accesul la astfel de 

cunoștințe, oferă posibilitatea de a orienta studiul maternității din alt punct de vedere: cel al 

personalității femeii, al influenței factorilor sociali și personali asupra formării identității 

maternale. 

Familia, nașterea și creșterea copiilor reprezintă acea sferă a vieții, în care femeia 

investește foarte mult, uneori chiar maxim efort, energie, timp. Cognițiile, emoțiile, sentimentele, 

acțiunile, comportamentul legat de rolul de mamă ocupă un loc de frunte în viața femeii. Uneori 

(în epoca contemporaneității putem spune «uneori»), maternitatea  poate fi o prioritate, eclipsând 

sfera  profesională sau poziția civică, de exemplu. Această realitate poate fi explicată studiind 

identitatea maternală.  

Cercetarea identități maternale va oferi un spectru mai larg de cunoștințe științifice despre 

femeia-mamă, va releva importanța maternității în structura personalității femeii și va favoriza de 

asemenea, dezvoltarea și îmbunătățirea asistenței psihologice a tinerelor care se pregătesc pentru 

viața de familie, a femeilor însărcinate și a mamelor. 

Analizând dinamica procesului în care femeia devine mamă, putem observa că există 

câteva posibilități  de dezvoltare psihosocială a situației: favorabilă și nefavorabilă. Prima 

presupune că  devenirea femeii ca mamă se va încheia cu formarea unei identități materne, a doua 

– cu formarea unei identități difuze sau cu situația în care femeia își îndeplinește formal rolul de 

mamă, fără dezvoltarea unei identități maternale [4]. 

După  G.G. Filipova, ontogeneza maternității presupune șase stadii de dezvoltare [8]:  

1) stadiul interacțiunii cu propria mamă; 

2) stadiul jocului; 

3) stadiul dădăciei; 

4) stadiul de diferențiere a fundamentelor motivaționale a sferei maternale și a celei 

sexuale; 

5) stadiul interacțiunii cu propriul copil; 

6) stadiul de formare a atașamentului și dragostei față de copilul ca personalitate. 

Primele patru stadii de dezvoltare a maternității presupun propria experiență a femeii încă 

din propria copilărie, din perioada intrauterină. Contextul psiho-social, climatul familial, 

interacțiunea cu propriii părinți, dezvoltarea personalității fetiței sunt factori ce pot influința 

procesul de identificare a fetiței cu propria mamă, și fundamenta autoidentificarea cu rolul matern. 

Respectiv, o relație afectivă (pozitivă) a unei fetițe cu mama ei presupune prima experiență 

maternală (pozitivă). 

Începând cu cel de-al cincilea stadiu - interacțiunea cu propriul copil (perioada sarcinii, 

nașterii și perioada postpartum), procesul de formare a identității maternale se intensifică. 

Identitatea maternală se cristalizează în momentul în care acest stadiu este (constructiv) depășit și 

începe tranziția spre a șasea etapă a ontogenezei sferei maternale. Odată ce atașamentul matern și 

iubirea față de copil ca personalitate sunt formate,  putem vorbi despre  o femeie cu identitate 

maternala formată. 

Deoarece formarea identității maternale începe cu procesul de identificare, aceasta din 

urmă bazându-se pe trei componente - cognitivă, afectivă și comportamentală, putem spune că 

identitatea maternală are aceeași structură: cognitivă, afectivă și comportamentală. Totuși, unii 

autori au relevat și a patra componentă - cea axiologică [după 2]. 

Componenta cognitivă a identității materne include sistemul cunoștințelor conștiente și 

inconștiente a femeii cu privire la rolul ei de mamă: specificul, cunoștințele despre funcțiile unei 

mame, comportamentul ei și atitudinile față de îngrijirea și educația copilului.  
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Acest sistem de cunoștințe este dinamic și se află într-un  proces de dezvoltare pe tot 

parcursul vieții femeii. Poate fi ierarhizat clar, armonios și flexibil, sau poate fi prost structurat 

contradictoriu.  

Felul în care femeia devine mama până la nașterea copilului este individual pentru fiecare 

femeie. Unele se pregătesc pentru acest moment mai mulți ani, altele înțeleg că sunt însărcinate, 

dar nu simt nici o dorință de a deveni mamă. Cunoștințele despre copii diferă foarte mult de la caz 

la caz. Cu toate acestea, componenta cognitivă se formează mult mai devreme și precede etapa în 

care o femeie începe să se gândească la potențialul ei rol de mamă.  

Astfel, putem concluziona că orice femeie care a dat naștere unui copil, în momentul 

nașterii deja posedă și unele cunoștințe despre copilul nou-născut. Apoi urmează să dobândească  

cunoștințe specifice despre propriul copil. Componenta cognitivă face parte din procesul de 

formare a identității materne  încă până la momentul în care mama își acceptă copilul. Maturitatea 

acestui element poate fi exprimată prin faptul că o mamă are deja cunoștințele necesare despre un 

copil. Mai mult decât atât, ea nu posedă numai cunoștințe externe, dar și intuitive: are capacitatea 

de a înțelege nevoile copilului său, precum și semnalele pe care un copil le trimite în perioada 

prenatală. 

Componenta afectivă a identității materne include o atitudine emoțională a unei femei 

față de sistemul de cunoștințe legate de maternitate: sentimentele ei față de sine ca mamă, 

trăsăturile sale pozitive și negative, acțiunile, faptele legate de maternitate, experiența propriilor 

valori despre maternitate. Este necesar de subliniat că maternitatea trebuie înțeleasă într-un sens 

mai larg decât ca un sistem de relații între mamă și copil. De exemplu, maternitatea cuprinde 

dificultăți legate de decizia unei femei de a naște un al doilea / al treilea copil,  sau de evaluarea 

posibilităților de combinare a maternității cu cariera profesională, precum și alte dificultăți ce țin 

de maternitate,  dar sunt dincolo de interesele copilului în relația "mamă-copil".  

Tot aici este inclusă și percepția copilului la nivel emoțional și subconștient: cunoștințe 

intuitive despre copii, precum și visuri, fantezii despre modul în care mama vrea să-și vadă copilul 

la moment și în viitor. Această componentă emoțională este exprimată prin conștientizarea 

deplină a copilului ca valoare.  Iar copilul devine un mijloc de auto realizare a mamei  

Componenta comportamentala a identității materne presupune comportamentul mamei în 

relațiile cu copilul. Acesta include o demonstrație activă a conținutul identității materne: 

comportamentul unei femei care vizează realizarea propriul rol de mama, îmbunătățirea  

calităților, abilităților personale precum și cele legate de maternitate.  

Componenta comportamentală este strâns legată de cea cognitivă  și cea emoțională. 

Maturitatea acestei componente este exprimată în interrelații competente între mamă și copil, 

adecvate necesităților ambilor, și abilitatea de a face alegeri responsabile. 

Componenta axiologică a identității materne este reprezentată de un set de orientări 

valorice  care se formează în procesul dobândirii experienței sociale legate de maternitate și  se 

manifestă în scopuri, idei, convingeri și interese în sfera maternității. Acest aspect, legat de valori 

și sensuri, împreună cu cel cognitiv, reprezintă un factor important pentru reglarea  socială a 

comportamentului matern. Contextul național și cultural, precum și cel general-istoric 

influențează dezvoltarea valorilor maternității. 

 După cum vedem, componentele identității maternale sunt strâns legate între ele. 

Modificarea uneia dintre componente ar avea ca rezultat, în general, schimbarea identității 

maternale.  
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ROLUL CULTURII ORGANIZAȚIONALE UNIVERSITARE ÎN OBȚINEREA 

SUCCESULUI UNIVERSITAR: ABORDARE TEORETICĂ 

THE ROLE OF UNIVERSITY ORGANIZATIONAL CULTURE IN ACHIEVING 

UNIVERSITY EXCELLENCE: THEORETICAL APPROACH 
Rezumat 

Literatura de specialitate  oferă o înțelegere de bază a modului în care o cultură 

organizațională influențează funcționarea unei organizații. Cultura organizațională este un mijloc prin 

care organizațiile pot atinge succesul. Cultura organizațională are  o influență puternică asupra 

performanței organizației. Succesul organizație este privit ca un efort continuu, rezultate pe care toți 

angajații din cadrul unei organizații se străduiesc să le atingă. Cultura organizaţională reflectă valorile 

și o credință încorporată într-o organizație, modelează comportamentul oamenilor, și, prin urmare, 

afectează performanța. 

Cuvinte-cheie: cultura organizaţională, succesul organizaţional, performanţa organizaţiei, 

valorile organizaţiei. 

Abstract 

Literature covering organizational culture provides a basic understanding of how an 

organizational culture influences the operation of an organization. Organizational culture is one means 

by which organizations can achieve success. Organizational culture has a strong influence on 

organizations overall performance. Organization success is viewed as an ongoing effort that all 

employees within an organization strive to achieve. Organizational culture reflects the values and a 

belief embedded in an organization, shapes people’s behavior, and, thus, affects performance. 

Key-words: organizational culture, organization performance, organization success, 

organization values. 

Cultura organizațională se referă la normele, valorile și convingerile pe care angajații le 

împărtășesc într-o organizație. După E. Schein cultura organizațională este definită în general 

drept valori comune, credințe, ideologii și norme deținute de membrii organizației care 

influențează comportamentul lor [7].    

Cultura organizațională a fost definită de Denison ca fiind cultura care reflectă valorile și 

convingerile încorporate într-o organizație, modelează comportamentul oamenilor și, astfel, 

afectează performanța [2].  

Hofstede a spus că cultura influențează comportamentul și gândirea oamenilor, deci este 

important să înțelegem cultura în cadrul unei organizații.  

Când vorbim despre rolul culturii organizaționale într-o organizație, este în mod normal 

mai bine să pornim de la două perspective oferite de E.C. Martins și F. Terblanche: funcțiile 

culturii organizaționale și influența pe care cultura organizațională o are asupra diferitor procese 

din cadrul organizației [2]. 

În mod normal, funcțiile culturii organizaționale se manifestă în două modalități: în 

primul rând, crearea sentimentului de identitate între personal și angajamentul față de organizație. 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/121018.html
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În al doilea rând, crearea unor avantaje competitive pentru a permite membrilor (în special noilor 

membri) ai organizației să înțeleagă bine comportamentul acceptabil și stabilitatea sistemului 

social [2]. 

Pentru a deveni o organizație eficientă, importanța culturii nu trebuie neglijată, deoarece 

cultura are un impact asupra modului în care se desfășoară activitatea în organizație. La începutul 

anului 1986, Gareth Morgan a susținut că o organizație este în esență o operațiune de natură 

umană, așa că a subliniat necesitatea de a construi organizații, mai degrabă decât tehnici, în jurul 

oamenilor [7]. 

În ceea ce privește dezvoltarea unei organizații, cultura organizațională poate fi folosită 

ca instrument pentru a ajuta organizația să atingă succesul. În primul rând, cultura organizațională 

este un instrument puternic pentru îmbunătățirea performanței afacerii (Brown) [1], poate fi de 

asemenea un avantaj competitiv față de concurenții organizației. În al doilea rând, cultura 

organizațională poate fi un instrument de control al managementului. Managerii ar putea utiliza 

simboluri și valori comune pentru a controla și a conduce comportamentul angajaților.  

Hellriegelet cu colaboratorii săi adaogă, de asemenea, că cultura organizațională are 

potențialul de a spori performanța organizațională, satisfacția individuală, rezolvarea problemelor 

[5]. 

McNamara susține că, pentru a atinge excelența, o organizație ar trebui să fie conștientă 

de segmentul său de piață, reputația clienților, profitabilitatea, structura financiară, poziția 

tehnologică și competențele de bază. Această conștientizare ar trebui să acționeze ca o bază pentru 

a realiza în continuare excelența / succesul organizațional [5]. În timp ce Foster a concluzionat că 

excelența în management ar putea fi atinsă prin cultura organizațională [5].  

Potrivit Sasmita și Nayantara, o organizație care caută excelență ar trebui să transmită 

viziunea angajaților, să coreleze excelența cu activitățile și procesele, să evalueze excelența, să 

împuternicească angajații, să incite tehnologia și să încurajeze învățarea [6]. 

Aspectele critice ale excelenței/succesului organizațional sunt rezumate de Hui & Chuan: 

stabilirea unei viziuni și misiuni puternice, formarea politicilor și strategiilor, angajamentul față 

de excelență, valorile manageriale și etica, dezvoltarea oamenilor, utilizarea noilor tehnologii, 

furnizori și parteneriate de afaceri, oferind servicii de îngrijire a clienților și satisfacție, încurajând 

bune relații de lucru și, în final, responsabilități față de public [6]. 

Excelența organizațională este concepută pentru o schimbare permanentă, concentrându-

se pe gestionarea celor cinci piloni cheie [3]. Fiecare dintre acești cinci piloni organizaționali nu 

este nou în sine. Cheia excelenței organizaționale este combinarea și gestionarea acestora 

împreună. Cei cinci piloni sunt: 

Pilonul 1: managementul proceselor - conceptul de management al procesului cu 

siguranță nu este nou pentru profesioniștii din management, este baza celor mai multe 

metodologii de îmbunătățire; 

Pilonul 2: managementul proiectului - procesele definesc modul în care funcționează 

organizațiile, iar proiectele sunt mijloacele prin care organizațiile îmbunătățesc aceste procese; 

Pilonul 3: gestionarea schimbării - schimbarea este inevitabilă și trebuie să o îmbrățișăm 

dacă vom avea succes în lumea noastră provocatoare. Sistemul de management al schimbării este 

alcătuit din trei elemente distincte: definirea a ceea ce va fi schimbat, definirea modului de 

schimbare, efectuarea schimbării; 

Pilonul 4: managementul cunoștințelor - gestionarea cunoștințelor este definită ca un 

proces proactiv, sistematic prin care valoarea este generată din activele intelectuale sau bazate pe 

cunoaștere și difuzată către părțile interesate; 

Pilonul 5: gestionarea resurselor - resursele se află în centrul tuturor lucrurilor pe care le 

facem. Prea multe organizații își limitează gândirea la resurse prin a subînțelege oameni și bani. 

Aceste două sunt importante, dar ele reprezintă doar o mică parte din resursele pe care o 
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organizație trebuie să le gestioneze. Pentru a deveni o organizație excelentă, fiecare dintre aceste 

resurse trebuie gestionată în mod special. 

Prin gestionarea eficientă a acestor cinci piloni-cheie și prin valorificarea 

interdependențelor și reacțiilor lor, o organizație poate aduce o transformare minunată în sine. O 

organizație va ieși din coconul său, care și-a limitat potențialul, devenind un fluture care va pluti 

pe vânturile succesului [3]. 

 Fiecare organizație are propria ei cultură sau valoare unică, și o organizație poate avea 

sensul propriu al înțelegerii culturii. Cultura organizației este în mod tipic creat inconștient, pe 

baza valorilor conducerii superioare sau a fondatorilor unei organizații. 

Pentru a realiza o cultură reușită, managerii nu ar trebui să ignore cultura organizațională 

și componentele ei, deoarece cultura poate fi folosită ca un avantaj competitiv în timpul 

dezvoltării organizaționale și o cultură puternică (una în care credințele și valorile sunt împărtășite 

și purtate cu tărie) poate oferi multe avantaje, cum ar fi cooperarea, controlul, comunicarea sau 

angajamentul. Între timp, importanța culturii organizaționale este în creștere ca rezultat al mai 

multor dezvoltări recente.  
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GELOZIA: CONFLICT INTRAPERSONAL MANIFESTAT ÎN RELAȚIILE 

INTERPERSONALE  

JEALOUSY: INTRAPERSONAL CONFLICT MANIFESTED IN INTERPERSONAL 

RELATIONS 
Rezumat 

Articolul prezintă o analiză a fenomenului geloziei în relațiile de cuplu, elucidând factorii și 

manifestările ei, precum și stările emoționale care o acompaniază. 

Cuvinte-cheie: identitate de gen, gelozie, fidelitate, încredere, dragoste sentiment de 

securitate. 

Abstract 

The article presents an analysis of the jealousy phenomenon in couple relationships, elucidating 

its factors and manifestations as well as the emotional states that accompany it. 

Key-words: gender identity, jealousy, loyalty, trust, love, sense of security. 

 

Schimbarea de gen dacă vom începe de la modelele vechi care au fost prestabilite de 

secole și preluate ca singura normă valabilă, sunt necorespunzătoare spiritului vremii, de aceea 
sunt organizate schimbările valorice la nivelul mentalității dominante în prezent. Refuzul la 

schimbările care se produc și la modernizare este normal. Bărbații se opun ideologiei feministe, 

deoarece pierd puterea și supremația în decizii, norme și control. Femeile ezită la preluarea 

http://www.qualitydigest.com/aug06/articles/
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rolului, deoarece vor avea o mai mare responsabilitate legată de serviciu, viața privată, slaba 

conștiință de sine, lipsa educației politice și a modelelor, însă trecerea timpului și atitudinea 

bărbaților stimulează femeile să preia responsabilitatea [20]. 

Identitatea de gen este experiența privată a rolului genului, iar rolul genului, este 

experiența publică a identității de gen [3, p. 267]. 

Identitatea de gen este faptul de a fi același, unitatea și persistența individualității în 

calitate de masculin, feminin sau androgin, așa cum este ea resimțită în conștiința de sine și în 

comportament. Rolul genului este tot ceea ce spune sau face o persoană pentru a le arăta celorlalți 

sau sieși gradul în care este un bărbat, o femeie sau un tip de manifestare androgină – care a 

preluat modele de la ambele genuri, aceasta include excitația și răspunsul sexual sau erotic. 

Așadar, conduita și preferințele sexuale derivă din identitatea psihosexuală a fiecăruia. Procesul 

de formare a identității sexual la femei și bărbați are un numitor comun prin faptul că pune în joc 

foarte multe variabile de ordin genetic, medical, hormonal, psihologic și cultural. Ponderea unora 

din aceste variabile și conținutul lor diferă în funcție de gen [3, p. 267]. 

Atunci când dorim să formăm un cuplu, acest lucru ne permite să simțim acea siguranță 

în ceea ce privește o nevoie căreia am dat o importanță deosebită mai mult timp, și anume nevoia 

de a stabili identitatea noastră sexuală, de a ne simți bărbat sau femeie într-o relație. De aceea 

putem întâlni multe cereri de ajutor din partea cuplurilor, problema fiind: ”Nu mă simt că exist ca 

bărbat/ femeie în cuplu”. Atunci când ne formăm identitatea noastră sexuală în cuplu, ea va 

corespunde necesităților care conturează personalitatea. Acest proces începe încă din copilărie, de 

la naștere și continuă toată viața. Cuplul se formează la capătul acestui proces care a început cu 

mult timp înainte de cei doi au decis să-și unească destinele. La început identitatea noastră sexuală 

este recunoscută de către mamă la naștere, după aceea noi suntem ca băiat sau fată în fața 

părinților noștri, apoi ești recunoscut ca prieten sau prietenă în grupul semenilor noștri și tocmai 

după aceea ești bărbat sau femeie în relațiile de cuplu sau sociale. Acest proces nu se termină 

niciodată în viața noastră. Numai dorința noastră sexuală nu ne va ajuta să fim priviți în cuplu sau 

societate ca bărbat sau femeie. Dacă aceasta ar fi fost o caracteristică suficientă, atunci persoanele 

care se prostituează vor avea cea mai consolidată identitate sexuală, ceea ce este imposibil, 

deoarece aceste persoane sunt tratate ca un obiect sexual și nici într-un caz ca ființe. Noi avem 

mare nevoie de această recunoaștere a identității sexuale, deoarece ea ne decernă sentimentul de 

existență. De multe ori întâlnim persoane cu dorință suicidală, motivul fiind pierderea partenerului 

de viață, indiferența acestuia, sau considerația de a-l accepta doar ca prieten sau prietenă. Cea mai 

important schimbare în cuplu este dobândirea identității sexuale, care permite existența lui pentru 

toată viața sau pe o perioadă îndelungată.  

Funcțiile identității sexuale în trecut erau conturate mult mai bine de către femei și 

bărbați, deoarece normele sociale delimitau strict rolurile bărbaților și ale femeilor. Deoarece în 

trecut nu exista libertatea de alegere a profesiilor, se manifesta o delimitare strictă între domeniile 

de activitate ale bărbaților și femeilor, nu apăreau probleme în cuplu legate de distribuirea 

rolurilor. Actualmente fiecare așteaptă un comportament caracteristic, care demonstrează 

identitatea sexuală, ceea ce poate fi numit seducție. Seducției nu i se atribuie comportamentele de 

prădător sau prădătoare, a seduce din latină înseamnă: ”a orienta spre sine”, este faptul de a 

demonstra respectul, atenția față de partener, recunoașterea celuilalt și susținerea în consolidarea 

identității sexuale [17]. 

Oricare ar fi cuplul, homosexual sau heterosexual, în acesta are loc recunoașterea 

diferenței. Și în cuplurile homosexuale, putem constata că relației este și susținută de diferență, 

care nu mai este cea de a fi femeie sau bărbat, ci se exprimă în distribuirea rolurilor. Corolarul 

acestei așteptări este că fidelitatea trebuie să fie parte a aceste ecuații. Pentru ca aportul ei în 

consolidarea identității sexuală a fiecăruia să fie structurantă, relația trebuie să presupună 

excepționalul, deci unicitatea [18, p.30] 
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În acest fragment am observat deci că nu doar în cuplul heterosexual se manifestă 

identitatea sexuală, dar și în cel homosexual, deoarece identitatea sexuală nu poate fi demonstrată 

prin apartenența la sexul/genul feminin sau masculin sau dorința sexuală, ci de comportamentele 

fiecărui partener de cuplu [18].  

În viziunea fiecărei persoane, familia presupune în sine securitatea și protecție. Orice 

membru al familiei speră că mereu se poate baza pe partener în caz de dificultăți sau agresivități 

venite din lumea exterioară. O dată cu crearea unei familii apare și sentimentul de fraternitate, și 

în acest moment apare contradicția între nevoia de securitate, care este temelia unei familii, și 

seducția pentru care are nevoie de distanță și cu totul o altă atitudine față de partener, fapt pentru 

care această așteptare nu este niciodată satisfăcută în totalitate. Această așteptare stabilește 

identitatea sexuală, rolul fiecăruia în familie.  

Solidaritatea este una din armele de bază cu care luptă familia cu lumea exterioară. 

Confruntarea cuplului cu mediul include și repartizarea corectă a sarcinilor și responsabilităților. 

De obicei, când două persoane implicate activ în roluri profesionale și sociale formează o familie, 

distribuirea rolurilor solicită alte modele, decât cel tradițional. Aceasta ar însemna că noi oricând 

putem conta pe partenerul nostru și familia mereu se va afla în armonie, iar atmosfera de încredere 

trebuie să persiste neapărat. O familie puternică se menține prin fidelitate și încredere, acestea 

fiind mereu alături de seducție și solidaritate, momente care au constituit întotdeauna așteptările 

unui cuplu.  

Baza solidarității familiei a fost întotdeauna fidelitatea, care a stimulat valorizarea și 

recunoștința la persoane, încrederea stimulând sentimentul de securitate. Dar partenerii sunt 

mereu în așteptarea a două caracteristici de bază: seducția și solidaritatea. Unele cupluri tind de a 

recunoaște identitatea sexuală/seducția, iar altele - solidaritatea. Arata unui cuplu constă în 

gestionarea echilibrului între seducție și solidaritate, în capacitatea de a le menține un asemenea 

nivel, ca una din ele să nu fie mereu mai practicată decât alta, dar nu putem exclude și faptul că 

partenerii uneori pot întâlni dificultăți, și atunci poate apărea riscul ca balanța să se încline prea 

mult spre una din laturile vieții de familie. Nu este ușor de a menține acest echilibru, mai ales în 

condițiile ștergerii diferențelor între sexe. Familiile contemporane încearcă să rezolve o sarcină 

fără de rezolvare, și anume să șteargă diferențele de sex în societate, dar tot odată să le păstreze în 

familie, pentru a menține echilibrului între seducție și solidaritate [10]. 

Conflictul intrapersonal cel mai frecvent este produs de indecizie, de incapacitatea 

alegerii voluntare, dar și de dilema morală sau de conștiință. În conflict cel mai frecvent putem 

întâlni cerințe, nevoi dar și drepturi aflate în concurență, cum ar fi cele două pulsiuni Eros și 

Thanatos, valori care se află în conflict, adică vinovăția și cinstea. Acest conflict mai este numit și 

conflictul de apropiere – evitare, el apare atunci când un scop este și atractiv și repulsiv. Fiecare 

experiență nouă implică acest tip de conflict apropiere – evitare [21]. 

Conflictul intrapersonal mereu va avea repercusiuni asupra relației de familie și invers. 

De obicei conflictul intrapersonal este transferat în relația de familie atunci, când persoana 

înlocuiește motivul real al conflictului cu vărsarea negativului asupra partenerului de viață [23]. 

Conflictul intrapersonal apare încă din copilărie sub numele de Complexul Oedip sau 

Electra, care în viitor influențează foarte mult viața familială. Când vorbim despre Complexul 

Oedip sau Electra, ne referim în general la viața sexuală a părinților în termeni de psihopatologie. 

Copiii când sunt mici mereu doresc să intre în dormitorul părinților, iar ușile sunt mereu închise și 

atunci copilul se simte profund respins. Acesta este rezultatul patologic, cu care trebuie să se 

confrunte persoana în viața sa familială, de fiecare dată când apar consecințele patologice. Dar 

mai există și o altă cale, atunci când copilul crește într-o familie în care nu există uși închise și cu 

atât mai mult nu există viață sexuală în spatele ușilor, o familie în care toți membrii ei se plimbă 

pe unde doresc și fac ceea ce doresc, atunci este cu adevărat o atmosferă diferită. Toate aceste 

lucruri care se întâmplă în familie din copilărie se leagă de copil într-un mod mai grav, și anume 

de ceea ce-i va fi mai indispensabil în viață. Sunt cu mult mai periculoase aceste capcane 
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psihopatologice, ale căror bază sunt puse de viața emoțională a părinților. De aici apar conflictele 

intrapersonale, care influențează enorm viața familială [12]. 

Una din cele mai frecvent întâlnite probleme psihologice cu care se confruntă cuplurile în 

prezent este gelozia. Sentimentul de gelozie este benefic atât timp, cât poate fi ținut sub control, 

dar  când gelozia scapă de sub control și devine o obsesie, deja putem vorbi de patologie, ceea ce 

poate deveni extrem de grav pentru relație și de cele mai multe ori duce la despărțire. Gelozia este 

cea mai dureroasă dintre emoțiile umane [23]. Gelozia este sentimentul, emoția chinuitoare și 

obsedantă provocată de bănuială sau certitudinea că ființa iubită este necredincioasă [16]. 

Gelozia poate fi de două tipuri: gelozia normală și gelozia anormală/patologică. Gelozia 

normală este garantată de iubire, care oferă cea mai bună siguranță. Dacă partenerul de cuplu își 

va da seama că este iubit, va poseda și siguranță și încredere. Iubirea este condiția solidarității, 

fidelității și încrederii. Iubirea adevărată generează înțelegere. Gelozia nu poate fi în acord cu 

iubirea. Iar dacă gelozia se manifestă, înseamnă că iubirea nu este autentică [23]. 

Gelozia în limite foarte reduse este cauțiunea dragostei. Gelozia normală este un 

sentiment frumos, care te trezește din monotoni de fiecare zi, te motivează să schimbi ceva în 

relația ta, sau chiar te impune la noi schimbări în aspectul tău fizic și cel spiritual. A fi puțin gelos 

nu este o rușine, gelozia este alcătuită din dragoste, și aceste sentimente sunt puternice și 

frumoase când sunt în armonie, formând un duet extraordinar. Astfel crește șansa de consolidare a 

unei căsnicii, iar studiile au demonstrat că relațiile în care unul sau ambii parteneri sunt geloși în 

măsura în care își doresc să se afle cât mai mult timp împreună sunt mai lungi și mai fericite. A 

recunoaște că sunteți geloși și a vorbi partenerului despre aceasta, înseamnă a da dovadă de putere 

și încredere în sine, a menține echilibrul în relații [23]. 

Dar nu putem spune că gelozia este baza iubirii. Presupunem că iubești o persoană, îți 

dorești să fie a ta, dar ai teamă că mâine poate pleca la altcineva, astfel teama zilei de mâine 

distruge fericirea de zilei de azi. Dacă fiecare zi v-a fi distrusă din motivul zilei de mâine, atunci 

partenerul într-adevăr va trăi situația insuportabilă a geloziei, pierzând din sentimentul de 

încredere și securitate [18]. 

Este dificil să trasezi un hotar dintre gelozia normală și patologică, el este atât de vag,  

încât foarte ușor se poate trece de la normă la patologie, de cele mai multe ori confundându-se 

dragostea pentru celălalt cu obsesia de a-i controla fiecare pas. Gelozia înseamnă nesiguranță, 

nesiguranța se manifestă nu doar față de partener, dar și în raport cu sine, iar ideea că persoana 

iubită poate pleca provoacă o durere insuportabilă și stare de autodistrugere. 

De fapt geloase sunt persoanele cu capacități relaționale puțin dezvoltate, cu complexe de 

inferioritate și anxietate, incapabile să dăruiască și să investească în partener, care se tem să fie 

abandonate și își doresc să dețină controlul absolut asupra partenerului, doar în așa fel ele se simt 

în siguranță și iubiți. Însă aceste persoane confundă iubirea pentru celălalt cu obsesia de a-l 

domina, astfel limitându-i dezvoltarea personală, libertatea, provocându-i suferință, considerând 

că asta și este dragostea, fără a-și da seama că procedând astfel nu face altceva decât să îl trateze 

pe celălalt ca pe un obiect și s-l îndepărteze [9]. 

Atenția invariabilă a partenerului și constrângerile autoimpuse pentru a nu da prilej de 

suspiciune duc la pierderea independenței și a simțului integrității personale. Gelozia mai are și o 

altă cale, atunci când partenerul vorbește mereu de infidelitate, acest program de negativism duce 

persoana iubită la acel pas de a înșela, sau chiar provoacă ură. Trebuie de menționat faptul că 

gelozia poate fi și o tulburare organică, apărută în urma unui eveniment traumatic. Gelozia poate 

apărea și în urma consumului de alcool, alcoolul având un rol favorizant în trecerea la acte 

agresive și criminale îndreptate împotriva persoanei iubite [9]. 

Gelozia înseamnă comparație. Noi am fost învățați de mici să comparăm, am fost 

condiționați în această direcție. Altcineva va avea întotdeauna o casă mai bună, un corp mai 

frumos, mai mulți bani decât noi, o personalitate mai carismatică. Cine se compară mereu cu cei 
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din jur este predispus către gelozie. Gelozia este rezultatul condiționării către comparație. Dacă 

încetează comparația, gelozia dispare [18, p. 61-62].  

Pornind de la cauza principală a geloziei, neîncrederea dezvoltă idei obsesive în relația cu 

partenerul de viață. În timp ce partenerul se află la o întâlnire de afaceri sau la serviciu, mintea 

celui gelos începe să creeze diverse scenarii. Persoana geloasă își imaginează diverse situații cu 

partenerul, și dacă aceasta nu este stopat la timp de către conștient, ele se amplifică pătrund în 

subconștient și se transformă în convingeri. Astfel scenariile care sunt rulate în mintea celui gelos, 

în timp ce partenerul lipsește, condiționează montaje de comportament. B.C.Forbes susține că 

”sentimentul de gelozie este precum cancerul minții, persistă pe prim-planul gândirii” [6]. 

Este gelozia un datul biologic sau o achiziție culturală? Cercetările psihosociologului 

Raiph Hupka, de la Universitatea din California, au evidențiat importanța diferenței de la o zono 

socio-culturală la alta, în ceea ce privește intensitatea și frecvența sentimentului de gelozie, cât și 

în planul exprimării lui prin acte comportamentale [după 11]. În urma cercetărilor, 

psihosociologul a ajuns la concluzia că există tot atâtea forme de exprimare a geloziei, câte culturi 

există pe Terra, ceea ce confirmă faptul că gelozia este o achiziție culturală. Alți cercetători, care 

se bazează pe teoriile psihanalitice, acordă prioritate factorilor biologici, pe aceeași poziție se află 

și sociologul american David Kingsley  [11]. Antropologul Ralph Linton menționează că chiar 

dacă gelozia are origini biologice, determinarea socio-culturală este definitorie [15]. 

Un studiu realizat de Asociația Americană de Psihologie pe cupluri heterosexuale a arătat 

că gelozia te poate orbi pur și simplu [5]. Femeile și bărbații au fost puși în fața unor calculatoare 

și au fost separați printr-o cortină. Femeile aveau ca sarcină să aleagă doar poze cu peisaje sau 

clădiri de pe ecran dintr-o mare de fotografii, care apăreau una după alta, iar bărbații să spună cât 

de atractiv li se par pozele cu diverse peisaje. Apoi cercetătorii au anunțat că bărbații trebuie să se 

uite la poze cu femei solitare și să le dea note, în funcție de cât de atractive li se par. La sfârșitul 

experimentului s-a demonstrat că femeile, cu cât erau mai geloase, cu atât au fost mai distrase și 

nu s-au mai putut concentra la ceea ce aveau de făcut. Femeile geloase nu au mai putut să 

selecteze corect imaginile în timpul în care știau că bărbații lor privesc poze cu femei solitare. 

Acest lucru nu s-a întâmplat, evident, când bărbații notau imagini cu peisaje. Creierul tinde să dea 

prioritate informațiilor emoționale, iar atunci când un sentiment emoțional apare, se atrage atenția 

către el atât de tare încât putem să nu mai vedem ceea ce este evident. Iar pentru cei care sunt 

foarte geloși și anxioși din această cauză, distragerea este și mai mare [5]. 

Freud 1922 a definit gelozia ca formată din durere, durere provocată de gândul de a 

pierde obiectul iubit, și rană narcisistă provocată de sentimente de concurență față de un rival de 

succes, și de o cantitate mai mare sau mai mică de autocritică, care încearcă să dețină ego-ul 

propriu subiectului responsabil pentru pierderea lui. Gelozia este descrisă ca fiind o emoție sau un 

amestec de emoții. Freud include în gelozie sentimente de durere și de adversitate [7]. 

Alți teoreticieni au dotat-o cu sentimente de furie, agresivitate, ură, invidie, răzbunare, 

frică, neliniște, anxietate, panică, suspiciune, neîncredere, speranță, stres, depresie, auto-milă, 

vinovăție, dragoste și excitare sexuală  [24]. De cele mai multe ori, furia este recunoscută ca 

emoția de bază în experiența geloziei [22]. În schimb, Attridge M. include furia ca un factor 

separat, atunci când scrie despre o reacție de gelozie, el o numește ”devastare emoțională”, care 

include senzația de neajutorare, nesiguranță, inadecvare, frică, anxietate, subestimare, apărarea 

ego-ului, depresie și exploatare [2]. 

Frica este o altă emoție, care este proeminentă în experiența de gelozie. Anderson și al. 

descrie frica ca factor al geloziei derivat din teama de abandon, de perdele a relației  [1] și 

incertitudinea cu privire la starea relației [4]. Tristețea este o emoție mai rar identificată în gelozie. 

Write și Mullen sugerează că acest lucru ar putea fi, deoarece ”gelozia este în primul rând o stare 

de excitare și de activare, care este îndreptată spre viitor și spre schimbarea viitorului, mai 

degrabă decât o stare de acceptare pasivă și tristă” [24 ]. G Sharpsteen D. J., Kirkpatrick L. 

A.  susțin că tristețea nu însoțește gelozia, ci mai degrabă este o consecință a ei [22]. 
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Analiza tuturor factorilor emoționali implicați în experiența geloziei identifică emoțiile 

mai frecvent pomenite: de furie, tristețe, teamă, invidie, excitare sexuală și vinovăție, subliniază 

faptul că există atât de multe emoții distincte trăite în gelozie, încât o definiție atât de complexă ar 

crea confuzii. Acesta sugerează o definiție a geloziei mai strictă, fiind ”insecuritatea de anxietate”, 

White și Mullen au revizuit definițiile anterioare ale geloziei, împărțindu-le în cele care pun în 

evidență: amenințarea stimei de sine, amenințarea relației, exclusivitatea, posesivitatea, rivalitatea, 

reacțiile instinctuale [24]. Ei critică aceste definiții precum și cele care definesc gelozia ca pe o 

emoție sau un amestec de emoții, ca fiind limitate și incomplete. În viziunea lor, gelozia 

romantică este un complex de gânduri, emoții și acțiuni urmate de teama de a pierde sau 

sentimentul de amenințare al orgoliului și/sau existenței sau calității relației romantice. Pierderea 

sau amenințarea percepută este generată de gelozie, auto-stimă și apărarea ego-ului, perceperea 

unei reale sau potențiale atracții romantice între un partener și un rival (probabil imaginar). 

Avantajul acestei definiții este inclusivitatea mai multor aspecte ale geloziei și permite 

identificarea diferențelor inerente pentru fiecare caz particular al geloziei. Parrott atrage atenția 

asupra [19, p. 19] varietății de simptome cognitive care caracterizează persoana geloasă, 

incluzând suspiciunea, incapacitatea de a se concentra asupra altor chestiuni, meditațiile și 

preocupările, fanteziile precum ca partenerul și rivalul se bucură de o relație minunată, și o 

hipersensibilitate și indicii de insatisfacție de către partener. Teoriile social-cognitive subliniază 

aspectele emoționale, sociale și motivaționale.  

Putem vedea, atunci, că într-adevăr gelozia nu este un lucru omogen. Poate fi învățat ceva 

nou de la fiecare experiență pentru a descrie fenomenul complex al geloziei. Gelozia poate fi 

descrisă ca o emoție provocată ca răspuns la o amenințare percepută într-o relație romantică, în 

care predomină furia, teama și tristețea, care include gânduri conștiente și inconștiente 

acompaniate de obiceiuri comportamentale. Gelozia, stima de sine și ego-ul apărării pot fi utile 

pentru a aborda pe scurt diferența dintre gelozie și invidie, care este adesea discutată în literatura 

de specialitate. 

Lazarus explică succint diferența între acestea: ”Tema rațională de bază pentru invidie 

este atunci când vrei un lucru ce îi mai aparține altei persoane. Teama relațională de bază pentru 

gelozie este sentimentul de amenințare că o terță persoană pretinde la o afecțiune care îți 

aparține”. Deși oamenii folosesc, uneori, cele două emoții alternativ, un studiul care examinează 

concepțiile despre gelozie și invidie a arătat că oamenii făceau distincție între ele cu privire la 

situațiile, care au cauzat emoțiile și sentimentele implicate [14]. 

Psihanaliza explică originea geloziei în triangularea complexului Oedip sau Electra [8]. 

Freud a subliniat că copiii direcționează impulsurile sexuale către părintele de sex opus, și sunt în 

cele din urmă apărați de părintele de același sex. Acest conflict este reprimat, iar copilul identifică 

să-l rezolve cu părintele de același sex. În opinia lui Freud, adulții retrăiesc inconștient emoțiile 

asociate cu această pierdere atunci când simt ceea ce el numește gelozie competitivă sau normală. 

Această viziune trăiește în teoria psihanalitică contemporană și reprezintă marea complexitate și 

intensitate a emoției de gelozie, legată de dezamăgire și dorința din copilărie. Poate din acest 

motiv, Freud sugerează faptul că gelozia nu este complet rațională, proporțională cu situația reală, 

sau sub controlul conștientului. Freud crede că o anumită cantitate de gelozie este normală, iar 

cantitatea mai mare a acesteia sunt deduse din represiunea conflictelor din copilărie, ceea ce ar fi 

mai grav în gelozie, defensiva inconștientă a auto-stimei și apărarea ego-ului. Persoanele care sunt 

în mod frecvent geloase în relații, sunt văzute în termeni de psihanaliză cu dificultăți în depășirea 

complexului Oedip, aceste persoane încearcă în mod inconștient să lucreze prin intermediul 

acestor dificultăți, prin constrângerea de a repeta modelele timpurii de legătură [8]. Gelozia poate 

fi uneori justificată, totuși Lazarus  [14] subliniază faptul că, aceasta nu se bazează pe o relație, ci 

este mai degrabă o parte din caracterul unui individ, este inadecvat, iar persoana adesea este 

nesățioasă. Această necesitate exagerată și nevrotică pentru dragoste prezintă teama de a pierde 

proveniența de lăcomie infantilă. Lazarus  [14] atrage atenția asupra tendinței indivizilor geloși de 
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a interpreta evenimentele într-un mod care influențează înțelesul lor, în sensul că acestea sunt 

mult mai probabil să-și asume că există ceva care să-i determine să fie geloși. Acesta a fost 

teoretizat ca individ cu patologie de caracter narcisist, care transformă impulsurile sexuale asupra 

lor, afectând capacitatea de a stăpâni faza Oedipiană, astfel rezultând o nevoie exagerată de 

dragoste pentru a hrăni un sentiment fragil de sine și de auto-valoare [8]. Prin urmare, persoanele 

nevrotice și narcisiste pot fi predispuse la gelozie.  

Gelozia excesivă a fost, de asemenea, teoretizată de a avea o influență majoră asupra 

dezvoltării personalității, și s-a dovedit că este mai mult experimentată la maturitate decât în 

adolescență. Gelozia adulților a fost legată de strategiile de creștere a copiilor de părinți, sprijinind 

teoriile psihanalitice ale dezvoltării [8]. S-a constatat, de asemenea, ca gelozia dispozițională a 

părinților are un efect asupra geloziei dispoziționale a copiilor lor  [4]. Cu toate acestea, un studiul 

privind gelozia, auto-stima și apărarea ego-ului pe 18 corelările de dezvoltare ale geloziei nu a 

găsit nici o asociere între gelozie și copilărie, conflicte adulților cu frații, separările și pierderile în 

timpul copilăriei, asprimea disciplinei părintești, calitatea relațiilor timpurii părinte-copil, sau 

sprijinul emoțional din partea colegilor din copilărie.  

Adițional față de gelozia normală, Freud a descris gelozia proiecției, în care indivizii 

proiectează infidelitatea sau impulsurile lor, pe partenerul lor. Freud a descris de asemenea 

delirația sau gelozia intensă anormală, care include preponderența proiecției și iluziei  [8], o 

descriere care a evidențiat prezența credințelor iraționale în gelozia patologică. În această viziune, 

vina și un rezultat super-ego deosebit de aspru implică utilizarea unei sisteme de protecție, cum ar 

fi proiecția, negarea și represiunea. În loc să recunoască propriile lor impulsuri, geloșii utilizează 

proiecția pentru atacarea partenerului lor, sau pentru a se identifica ca partenerul lor ca să se 

concentreze asupra atracției partenerului față de alții. În cercetările recente pentru explorarea 

multidimensionalității geloziei au fost identificate diverse tipuri de gelozie. Factorii identificați au 

fost: stima de sine, gelozia depresivă, gelozia paranoică, gelozia obsesivă, anxietatea legată de 

separare, sensibilitatea interpersonală sau gelozia pasionată [13]. 

Autorii sugerează că cea mai mare cauză a geloziei nu este patologică. Ei susțin că nu 

trebuie să ne concentrăm asupra geloziei în sine ci asupra personalității și asupra contextului. De 

asemenea, ne sugerează că gelozia este cel mai des o problemă de relație, și nu o problemă a 

individului. Acest lucru este ilustrat în mod clar în gelozia auto-stima și apărarea ego-ului prin 

distincția dintre gelozie în cazul în care se suspectează amenințarea, și gelozia în cazul în care 

amenințarea este reală [19]. 

Gelozia este cea mai dureroasă dintre emoțiile umane. Ea este partea întunecată a iubirii. 

La Rochefoucaul afirmă că: ”Gelozia este cea mai mare dintre toate patimile, nu are milă față de 

cel pe care pretinde că-l iubești”. Ivan Bunin merge până acolo încât spune că: ”Gelozia este lipsa 

de respect față de persoana pe care o iubești” [după 13]. 

Gelozia distruge totul, aceasta este o problemă universală, dar cel mai dificil lucru este că 

ea nu poate fi rezolvată. Toți oamenii încearcă să trateze gelozia, dar ea nu trebuie tratată, 

deoarece ea este doar un simptom, problema este că aceste persoane nu înțeleg, nu știu ce este 

iubirea și nu știu să iubească. Aceste persoane cred cu ardoare că ei știu ce este dragostea, dar la 

un moment dat se trezesc că sunt geloși și nu înțeleg de ce așa se întâmplă, dar problema este că 

iubirea încă nu a venit, de aici pornește și problema. Cel mai important este să se uite de gelozie, 

pentru că aceasta este o luptă fără nici un rost, dacă nu fără de luptă gelozia dispare, deoarece 

dispare conflictul [18].  
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ROLUL MANAGERULUI INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÎNT ASUPRA 

FORMĂRII ATITUDINII FATA DE INSTITUȚIE  

ROLE OF EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGER ON THE FORMATION OF 

ATTITUDES TOWARDS SCHOOL 
Rezumat 

Prin management înţelegem arta de a conduce. „A conduce” reprezintă un termen generic 

pentru desemnarea diferitelor stiluri de a conduce. El poate însemna „a conduce”, „a ordona”, „a 

coordona”, „a anima”. Unii autori susţin că cel mai important aspect, în ceea ce priveşte 

managementul, rămâne ideea de: a fi responsabil de realizarea în comun a obiectivelor unei organizaţii. 

Adică, managementul reprezintă o meserie, o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de 

tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii; nefiind doar un proces abstract, sau doar o teorie. 

Cuvinte-cheie: manager, instituţie, atitudini, formare. 
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Abstract 

Management is understood as an art of conducting. “To conduct” is a term that shows 

different stiles of conducting. It means “to conduct”, “to order”, “to coordinate”, “a develop”. Some 

authors that the most important aspect about management is the ideea to be responsable for the 

realisations in common for some goals of an organization. It means, the management is an activitz, a 

practice or a set ot techniques, a sistem of relations. It is not an abstract process, nor just a theory. 

Key-words: manager, institution, atitudes, formation. 

Managementul este o ştiinţă tânără întrucât organizaţiile moderne au apărut în secolul 

XX, iar managementul a apărut odată cu acestea. Managementul este un termen englezesc cu o 

semantică deosebit de complexă care desemnează ştiinţa conducerii şi conducerea ştiinţifică a 

instituţiilor. Originea lingvistică a cuvântului se găseşte în termenul latin „manus” (mână) şi 

„manegione” (conducerea cailor în manej). Managementul înseamnă aşadar, arta de a conduce. 

„A conduce” trebuie înţeles ca termen generic pentru desemnarea diferitelor stiluri de a conduce. 

El poate însemna „a conduce”, „a ordona”, „a coordona”, „a anima”. Autorul Corneliu Maior 

susţine că cel mai important aspect, în ceea ce priveşte,managementul, rămâne ideea de: a fi 

responsabil de realizarea în comun a obiectivelor unei organizaţii. Adică, managementul 

reprezintă o meserie, o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi 

un sistem de relaţii; nefiind doar un proces abstract, sau doar o teorie. P. Drucker sintetizează 

condiţia esenţială a managementului sugestiv sub forma unor „postulate”: managementul este 

general, afirmându-se în toate domeniile economice şi sociale; dezvoltarea spiritului de inovare 

constituie trăsătura esenţială a managementului modern; managementul este orientat spre sporirea 

continuă a productivităţii muncii intelectuale şi fizice; managementul se grefează pe tradiţiile 

culturale, sociale şi politice ale fiecărei ţări, pe condiţiile istorice de dezvoltare a acesteia; 

managementul constituie principalul factor de sporire a eficienţei activităţii desfăşurate.  

Vorbind despre formarea atitudinii pentru instituţie trebuie să menţionăm câteva metode 

de management ca elemente de bază în desfăşurarea activităţii manageriale. 

 Astfel, managementul prin obiective înseamnă, conform cercetătorului Corneilu Maior, 

“un sistem de conducere integrat, care vizează orientarea consecventă a întregii activităţi 

manageriale şi organizaţionale în vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor majore ale 

companiei. Scopurile şi obiectivele sunt determinate de conducerea superioară a companiei, ele 

fiind determinate de raţiunea existenţei organizaţiei. Odată stabilite ţintele activităţii, sistemul 

managerial urmăreşte: 

• definirea precisă şi cuantificarea obiectivelor, 

• sarcinile şi competenţele în îndeplinirea obiectivelor, 

• urmărirea şi verificarea periodică a rezultatelor (feedback),  

• sistemul de recompense şi penalizări pentru îndeplinirea / neîndeplinirea rezultatelor. 

Pentru aplicarea reuşită a acestui sistem, compania stabileşte o serie de principii: 

• structura arborescentă a scopurilor şi obiectivelor organizaţiei, 

• obiectivele specifice pentru fiecare compartiment (persoană), 

• principiile luării deciziilor (ierarhia decizională), 

• etapizarea şi eşalonarea precisă, 

• evaluarea performanţelor şi bucla de feed-back” [9, p. 23].  

 O altă metodă de management ca elemente de bază în desfăşurarea activităţii 

manageriale este managementul prin proiecte. Aceasta este aplicată doar pentru o perioadă 

limitată de timp, spre exemplu, pentru câţiva ani, şi este aplicată pentru a fi rezolvate careva 

situaţii sau probleme concrete, bine definite, dar şi complexe. Caracteristicile unui proiect în 
viziunea lui G. Ortsman vorbeşte despre următoarele caracteristici ale unui proiect: finalitatea 

proiectului este obţinerea unui produs (sau produse) foarte complexe; relaţiile comerciale privind 

produsul care face obiectul proiectului sunt mai diferite, deoarece nu există decât un cumpărător şi 
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un beneficiar final; materiile prime, materialele, subansamblele sau piesele utilizate pentru 

obţinerea produsului sunt foarte diversificate; realizarea proiectului este temporară, obiectivul de 

bază fiind minimizarea duratei de realizare a lui; desfăşurarea şi realizarea proiectului reclamă 

formarea unei structuri organizatorice specifice, autonome, folosind personal din structura 

organizaţiei şi stabilindu-se în avans operaţiile şi termenele de execuţie; în cadrul proiectului 

există un grad mare de delegare a autorităţii şi responsabilităţii pentru directorul de proiect. 

Autorul susţine că “directorul de proiect, care nu este obligatoriu să fie topmanagerul, 

descompune proiectul în sisteme şi subsisteme, repere ce pot fi ulterior uşor planificate şi urmărite 

în timp. Pentru fiecare astfel de sistem se desemnează un responsabil” [9, p. 28].  

 Metoda „managementul prin inovare” este un concept dinamic bazat pe atitudinea 

receptivă a conducerii la inovare, fiind axat pe stabilirea şi aplicarea consecventă a unor strategii 

inovaţionale. Sursele arată că această metodă a apărut dintr-o necesitate obiectivă, care a plecat de 

la ideea că produsele vor fi supuse în viitor într-un ritm extrem de rapid procesului de părăsire a 

pieţei, iar viabilitatea organizaţiei este condiţionată de gradul ridicat de inovare pe care îl deţine. 

 În literatura de specialitate întâlnim şi managementul prin excepţii care poate fi încadrat 

în categoria sistemelor de management, ce se bazează pe transmiterea ascendentă a informaţiilor 

privind abaterile de la limitele de toleranţă stabilite, pe de o parte, precum şi pe plasarea celor mai 

buni manageri specialişti în zonele cheie pentru competitivitatea firmei, pe de altă parte. 

 Astfel, caracteristicile de bază ale acestui sistem sunt: “fluxurile de informaţii vizează în 

principal abaterile de la planurile, standardele şi normele stabilite; circulaţia fluxurilor 

informaţionale este selectivă: fluxurile se reţin după nivele de competenţă aprioric stabilite, în 

funcţie de nivelul abaterilor, pe măsura creşterii dimensiunii abaterilor constatate, ele acced la 

nivele superioare de decizie; pentru fiecare manager sunt clar definite competenţele decizionale; 

în zonele,,cheie” ale organizaţiei şi unde probabilitatea apariţiei unor disfuncţionalităţi importante 

este mai mare, acolo volumul informaţiei transmise şi cadenţa cu care sunt raportate sunt mai 

mari; nu în ultimul rând, este extrem de importantă plasarea managerilor şi a specialiştilor în 

subdiviziunile organizatorice decisive pentru realizarea obiectivelor” [9, p. 33].  

 Din cele expuse mai sus putem concluziona că, vorbind despre rolul managerului 

instituţiei de învăţământ asupra formării atitudinii faţă de instituţie poate fi determinat de 

metodele de management ca elemente de bază în desfăşurarea activităţii manageriale, dintre care 

putem menţiona: managementul prin excepţii, managementul prin inovare, managementul prin 

proiecte.  
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MODELUL CONCEPTUAL AL CERCETĂRII REPREZENTĂRII SOCIALE A 

FRUMUSEȚII  

THE CONCEPTUAL MODEL OF SOCIAL REPRESENTATION RESEARCH ON 

BEAUTY 
Rezumat  

Reprezentările sociale constituie un obiect de studiu, dotat cu o realitate proprie 

neîmprumutată de la alte ştiinţe, capabil deci să se constituie într-un punct solid pe care să se sprijine 

dezvoltarea psihologiei sociale. Omul este o fiinţă extraordinară prin complexitatea sa, prin 

multitudinea aspectelor şi faţetelor a ceea ce înseamnă personalitatea umană şi prin infinitele 

caracteristici care îl pot defini ca persoană. Aceste nesfârşite trăsături de caracter, de personalitate, sunt 

rezultatul efectelor mai multor factori conjugaţi, după cum foarte bine se ştie, de mare importanţă sunt: 

ereditatea, mediul şi nu în ultimul rând vârsta. Dinamica vieții, precum și schimbările în sferele 

sociale, politice și economice ale vieții din Republica Moldova, rezultate în anii 90, secolului XX, a 

condus la o schimbare profundă în structura socială, culturală și ideologică, se schimbă idealurile și 

standardele. În ultimii ani, interesul pentru tematica frumuseții a crescut exponențial, pe fondul unei 

intensificări și diversificări în populație a comportamentelor nesănătoase de management al înfățișării, 

în special în rândul populației tinere. Ca urmare, „frumusețea” - devine una dintre cele mai importante 

mijloace de tipologii de construcție, alocare și recunoaștere anumitor grupuri sociale. Apariția unei 

persoane devine un mijloc de comunicare vizuală și de stratificare. 

Cuvinte-cheie: reprezentările sociale, funcțiile reprezentărilor sociale, contextul 

reprezentărilor sociale, dinamica reprezentărilor sociale. 

Abstract 

Social representations are an object of study, endowed with a non-borrowed own reality from 

other sciences, capable of forming a solid point on which to support the development of social 

psychology. Man is an extraordinary being through his complexity through the multitude of aspects 

and facets of what human personality means and the infinite features that can define him as a person. 

These endless characters, personality traits, are the result of the effects of several conjugated factors, as 

is well known, of great importance are heredity, the environment and, last but not least, the age. The 

dynamics of life, as well as the changes in the social, political and economic spheres of life in the 

Republic of Moldova, which resulted in the 1990s, led to a profound change in the social, cultural and 

ideological structure, ideals and standards change. In recent years, the interest in the theme of beauty 

has increased exponentially, amid a rising and diverse population of unhealthy behavioral behaviors, 

especially among the younger population. As a result, «beauty» - becomes one of the most important 

means of typologies for the construction, allocation and recognition of certain social groups. The 

appearance of a person becomes a means of visual communication and stratification. 

Key-words: social representations, functions of social representations, context of social 

representations, dynamic of social representations. 

Interesul psihologiei sociale pentru studiul reprezentărilor este relativ recent. Debutul, 

consemnează majoritatea autorilor, a fost fixat în 1961, odată cu publicarea celebrei teze de 

doctorat a lui Serge Moscovici, La psychanalyse, son image et son public. El a reactualizat 

conceptul de reprezentare colectivă propus de Durkheim, conferindu-i o nouă forţă şi o nouă 

identitate [3, p. 13]. Reprezentarea devine acum socială. Moscovici a atras atenţia, totodată, 

asupra posibilităţii recitirii miturilor, a gândirii magico-religioase, a structurilor imaginarului din 

perspectivă psihosociologică. Un alt curent din care îşi extrage substanța teoria lui Moscovici 

asupra reprezentărilor sociale este interacţionismul simbolic, reprezentat de G.H. Mead, care 

atrage atenţia asupra aspectelor implicite ale comportamentului şi pune accentul pe procesele 

simbolice și pe rolul limbajului în definirea realităţii sociale. Individul este plasat în situaţii 

sociale construite de activitate, de lumea obiectelor şi de modele interacţionale. Producţiile 
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simbolice reglează comportamentul social, inventează norme, creează ideologii, coduri de lectură 

și strategii comportamentale.  

Reprezentările sociale se alimentează din credinţe religioase, practici culturale, ritualuri, 

din imaginarul cotidian, dar depăşesc această istorie poroasă prin năzuinţa de a sistematiza, 

organiza şi reface toate aceste informaţii lacunare. Ele au în compoziţie unele zone obscure ale 

vieţii cotidiene, se sprijină pe mărturii ale subiectului, pe consideraţiile și interpretările acestuia, 

dar apelează şi la norme, reguli, stiluri împărtăşite de o populaţie, valori ce reglează relaţiile 

interpersonale. 

Reprezentările sociale se interferează în parte cu opiniile și atitudinile, dar nu sunt atât de 

direcţionate ca acestea. Spre deosebire de opinii, care construiesc un răspuns manifest, verbalizat, 

observabil și susceptibil de măsurare, şi de atitudini, care stabilesc o relaţie între stimuli şi 

răspunsuri, răspunsul fiind cuantificabil prin timpul de reacţie, reprezentările sociale basculează 

între percepţie și social, mediază între cognitiv și afectiv, ezită între exactitudine şi aproximaţie, 

cochetează cu ştiinţificul, dar şi cu imaginarul. Ele reconstruiesc realul, atingând simultan 

stimulul şi răspunsul, accentuând aici în aceeaşi măsură în care modelează acolo. Deși construcții 

cognitive, reprezentările sociale sunt prizonierele socialului. Doise exprimă complet satisfăcător 

complexitatea raporturilor cu socialul: ele joacă un rol important în menţinerea raporturilor 

sociale, sunt fasonate de aceste raporturi şi vehiculează, uneori direct, dar cel mai adesea indirect, 

o cunoaştere (competenţă) socială. 

Reprezentările sociale au o incontestabilă existenţă reală, de acelaşi ordin ca limbajul, 

banii, stările psihice de bună dispoziţie sau de suferinţă. Ele prezintă o consistenţă proprie, ca 

produse ale acţiunii şi comunicării umane. Comune și comunicabile, reprezentările sociale 

constituie o parte imposibil de neglijat a universului individual al fiecăruia dintre noi, aşa cum a 

remarcat deja Mauss în descrierea rolului important pe care îl joacă reprezentările sociale în 

conştiinţa individuală, existând sub formă de idei, de concepte, de categorii sau de motive, pentru 

a realiza o practică tradiţională, sau sub forma unor sentimente colective și a unor expresii ale 

emoţiilor fixate social [6]. Fiind un ansamblu organizat de informaţii, credinţe, opinii şi atitudini 

despre un obiect dat, relevarea structurii reprezentării sociale trebuie să se facă corelativ cu o 

analiză atât sub aspect funcţional, cât şi sub aspectul organizării interne a conţinutului specific. 

Analizând aceste implicaţii, se pot identifica următoarele funcţii ale reprezentărilor sociale [2, p. 

46]. 

Funcţia cognitiv-explicativă - mediază şi condiţionează activitatea de cunoaştere, 

permiţând să se înţeleagă și să se interpreteze realitatea facilitând comunicarea și cunoașterea 

celorlalți indivizi. Prin intermediul reprezentării sociale cunoştinţele empirice sunt integrare într-

un sistem coerent și inteligibil, cu rol descriptiv şi explicativ, oferind astfel referenţiale cognitive 

şi de comunicare pentru membrii grupurilor și colectivităţilor sociale. Totodată, se realizează 

fixarea și sistematizarea cunoştinţelor și rezultatelor experienţei sociale, premisă fundamentală 

pentru păstrarea conţinuturilor informaţionale, cât și pentru desfăşurarea procesului de învăţare 

socială. Deși ele acționează ca filtre și ca facilitatori ai dialogului și intercunoașterii, ele conțin în 

egala măsură și constrângeri, limitări și rigidizări, în special în raport cu evenimentele sau cu 

manifestările imprevizibile. Adică, în raport cu tot ceea ce poate surprinde prin: a fi diferit, inedit 

sau șocant. (exemplu: inclusiv reprezentarea sociala a nonconformismului e departe de a înțelege 

acest concept corect, fiind mult mai aproape de fapt de a-l eticheta, bloca și chiar controla la nivel 

social).  

Funcţia axiologic-normativă - reprezentarea socială încorporează norme şi valori 

culturale care aparţin universului consensual al unei comunităţi; și care vor constitui fundamente 

și repere pentru elaborarea atitudinilor implicite sau explicite aferente oricărui sistem 

reprezentaţional. 

Funcţia identitară - un ansamblu structurat de reprezentarea socială defineşte implicit 

identitatea grupurilor sociale, locul lor în cadrul câmpului social, valorile, normele, credinţele și 
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ideologiile prin care se caracterizează și cu care intră în jocul comparaţiilor sociale. Raporturile 

dintre grupuri vor fi strâns condiţionate de modul cum acestea îşi reprezintă unele aspecte ale 

realităţii naturale şi sociale. De asemenea, prin funcţia lor identitară, reprezentarea socială 

constituie instrumente de control social, comunitatea impunând acele seturi de reprezentări 

esenţiale care îi definesc individualitatea cultural-istorică; apartenenţa membrilor la respectiva 

comunitate va fi condiţionată de acceptarea, asimilarea şi convergenţa funcţională a celor două 

categorii de sisteme reprezentaţionale: comunitate şi individuale. 

Funcţia praxiologică și de orientare - codificând într-un mod specific realitatea, oferind 

reperele valorice şi normative pentru prefigurarea finalităţii situaţiilor sociale, implicând totodată 

un sistem de aşteptări şi anticipări, reprezentarea socială constituie un ghid pentru acţiunile şi 

comportamentele individuale și de grup. Cercetările noastre au evidenţiat faptul că există o strânsă 

corelaţie între ceea ce am numit „completitudinea și complexitatea sistemului reprezentaţional“ şi 

„performanţă“ în tipurile de activităţi aferente respectivului sistem de reprezentări sociale  

Funcţia simbolică - prin intermediul reprezentării sociale realitatea nu este numai 

reconstruită, ci şi dedublată.  

Funcţia de susţinere şi justificare - datorită elaborării lor în zona unui univers consensual, 

fiind susţinute de valorile și normele constitutive pentru un anumit tip de grup sau comunitate, 

reprezentarea socială reprezintă implicit elemente de susţinere psihologică a unor atitudini sau 

comportamente, permit justificarea luărilor de poziție și a comportamentelor. Ele joaca un rol 

deosebit de important în explicarea și în susținerea de tip argumentativ a unor acțiuni grupale 

astfel încât ele pot sa întărească poziția socială a unui grup și sa mențină și chiar sa „justifice” 

diferența socială sau chiar discriminarea între grupuri [2, p. 51]. 

Reprezentările sociale se prezintă întotdeauna cu două faţete: aceea a imaginii şi aceea a 

semnificaţiei, care îşi corespund reciproc; ele fac să corespundă oricărei imagini un sens și 

oricărui sens o imagine. Ele constituie o formă particulară a gândirii simbolice, fiind în acelaşi 

timp imagini concrete vizualizate direct și trimiteri la un sistem de raporturi sistematice care dau o 

semnificaţie mai amplă acestor imagini concrete. În acest sens, reprezentările sociale diferă deci, 

pe de o parte, de sistemele teoretice mai elaborate, ca ideologiile și teoriile ştiinţifice, şi, pe de altă 

parte, de imagini ca produse imediate ale percepţiei [3, p. 20]. La nivelul structurării, 

reprezentările sociale ne apar ca fiind un proces de transformare a unei realități sociale într-un 

obiect mental, proces presupunând selecție în funcție de poziția ocupată de individ, de statutul său 

social, un proces relațional pentru ca elaborarea mentală este dependentă de situația persoanei, 

grupului, instituției, categoriei sociale în raport cu altă persoană, grupă, categorie socială. Cele 

mai importante accepţii şi caracterizări date reprezentării sociale pot fi sintetizate astfel: 

Fenomen psihosocial ce implică moduri specifice de înţelegere şi comunicare, prin care 

se creează atât realitatea, cât și simţul comun; 

Implicit, reprezentarea socială este un ansamblu de: valori, noțiuni, aspecte sau 

dimensiuni ale domeniului social, e un sistem socio-cognitiv ce permite supraviețuirea individului 

în societate, precum și direcționarea comunicărilor și a comportamentelor (S. Moscovici); 

Formă de cunoaştere practică, elaborară social şi împărtăşită, prin care un subiect se 

raportează la un obiect, concurând astfel la construirea unei realităţi comune unui ansamblu 

social (D. Jodelet); 
Principii generatoare de luări de poziţie legate de inserţii specifice într-un ansamblu de 

raporturi sociale, și organizând procesele simbolice ce intervin în aceste raporturi; 

Proces de elaborare perceptivă și mentală a realităților, care transformă obiectele 

sociale (lucruri, persoane, situaţii, evenimente) în categorii simbolice (valori, convingeri, 

ideologii), conferindu-le un statut cognitiv şi permiţând astfel înţelegerea vieţii cotidiene, printr-o 

reîncadrare a comportamentului individual în ansamblul interacţiunilor sociale; 

Sistem de interpretare a realităţii ce guvernează relaţiile dintre indivizi și mediul lor fizic 

şi social, determinându-le comportamentele și practicile; construcţii socio-cognitive 
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(reprezentările sociale apar ca niște construcții socio-cognitive ce înglobează și structurează 

elemente cognitive, ce rezulta dintr-un context relațional și dintr-un context acționar concret pe 

fondul unei interacțiuni dinamice dintre individual și social), constituind și un ghid pentru acţiune, 

în măsura în care implică un set de anticipări și aşteptări [1, p. 55]. 

Reprezentarea socială implică trei dimensiuni. 

1. Dimensiunea cognitivă - aceasta asigură transformarea informațiilor perceptive în așa-

numite adevăruri consensuale împărtășite de membrii unei societăți și având o mare 

funcționalitate socială.  

2. Dimensiunea axiologică - aceasta fundamentează atitudinile și deriva din valori, 

norme și modele socio-culturale specifice unui grup.  

3. Dimensiunea acțională - aceasta constă din schemele relaționale, scheme acreditate 

socio-cultural, scheme prin care se desfășoară raporturile dintre individ și grup.  

Astfel, tematica frumuseții este dictată de dezvoltarea rapidă a publicității de produse 

cosmetice, centrelor de fitness, spa-uri, chirurgie plastică, precum și categorii, cum ar fi 

perfecționismul, dorința de a poseda aspectul standardului. În fiecare al doilea anunț sunt descrise 

standardele frumuseții moderne, la care trebuie să tindem pentru a avea un statut înalt social și 

succes, precum și non-discriminarea legată de aspectul exterior. De asemenea, trebuie subliniat 

faptul că, în acest context, este vorba despre idealul estetic ca o imagine a «frumuseții 

corespunzătoare», care există în mentalitatea omului.  

De asemenea poate fi observată o creștere a numărului de studii privind rolul atracției 

fizice. Atractivitatea vizuală sau neatractivitatea se prezintă ca factori care influențează 

comportamentul oamenilor în diferite sfere ale vieții, precum și fenomene de clasificare și de 

discriminare a unui alt aspect. Folosind diferite judecăți stereotipice, împărțim oamenii în grupuri 

în funcție de aspectul exterior, dar fiecare dintre aceste grupe conferă anumite caracteristici.  

Este clar că reprezentarea socială se modifică, se transformă, îşi poate schimba starea. 

Durkheim atrăgea atenţia că evenimentele sociale grave reuşesc să afecteze sistemul mental al 

societăţilor.  

Evident, ar fi greşit să se creadă că reprezentările sociale se transformă de o manieră 

aleatorie, haotică, instantanee. Întreaga lor viaţă, se află sub influenţa permanentă și directă a trei 

factori majori – contextul social-global, contextul situaţional, practicile cotidiene comunitare. 

Dacă s-ar întâmpla cumva ca toţi aceşti factori să dispară sau să-şi reducă la minimum puterea de 

stăpânire, atunci întreg ansamblul de reprezentări sociale ar înceta, cu siguranţă, să exprime 

“viziuni funcţionale asupra lumii”, “modalităţi de gândire practică orientate spre înţelegerea și 

dominarea ambientului ” sau “sisteme sociocognitive apte să asigure supravieţuirea individului în 

societate”.  

Contextul social-global acoperă ansamblul condiţiilor economice, politice şi/sau culturale 

relevante în crearea, funcţionarea şi dezvoltarea comunităţilor umane. Prin el, se asigură 

joncţiunea ideologiei la care aderă indivizii (norme, valori, obiceiuri, credinţe etc.) cu poziţia pe 

care aceştia o deţin într-o anume reţea organizaţională, într-o anume miză socială sau secvenţă de 

sorginte istorică. Imediat ce ne naştem, noi devenim, prizonieri ai acestui context, care ne preia, 

ne modelează și ne ancorează încetul cu încetul în realitatea socială. Anume contextul social-

global ne face să credem cu tărie în unele idei şi să le respingem pe altele, să interpretăm într-o 

cheie ideologică specifică tot ce se întâmplă în lumea din jur. 

Contextul situaţional profilează natura condiţiilor în care are loc acţiunea 

reprezentaţională (cine o produce, când şi unde se întâmplă, pentru cine anume se întâmplă, care 

este scopul urmărit etc.). Avându-l ca punct de reper, putem uşor să sesizăm de ce, bunăoară, 

alegerile pe care le facem de-a lungul anilor depind de şcolile pe care le-am absolvit sau de 

apartenenţa noastră la un anumit strat social. La fel, lucrurile devin clare și în cazul în care 

constatăm că nu tipul sarcinii (problema de rezolvat) determină chintesenţa activităţii cognitive a 
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indivizilor, ci mai degrabă contextul de execuţie a acestei sarcini (reprezentarea destinatarului) [3, 

p. 32].  

Practicile cotidiene comunitare, distanţându-se semnificativ de comportamentele umane 

izolate sau practicile cotidiene individuale, vin să exprime stări dinamice (conduite, experienţe 

etc.) despre care se poate spune că sunt răspândite, repetabile, vizibile/recognoscibile, asumate de 

un număr impunător de subiecţi, determinate de norme colective, structurate social și reglate 

contextual. Ori de câte ori îşi fac apariţia, ele tind, într-un fel sau altul, să modeleze reprezentările 

și atitudinile asumate de indivizi. Succesul, de regulă, intervine atunci când respectivele activităţi 

au loc pe fundalul unor considerabile constrângeri de ordin material sau/şi social. Pentru unii 

autori, cum ar fi de exemplu C.Flament, genul vizat de practici reprezintă principala sursă de 

modificare a reprezentărilor sociale. Comportamentele indivizilor, spun ei, nu decurg atât din 

doctrine sau alte constructe de sorginte intelectuală, cât din interacţiunile în care aceştia sunt 

implicaţi. Fiind determinate de interacţiuni, aceste comportamente sunt ulterior raţionalizate, 

instituţionalizate, investite cu putere reglatoare și împărtăşite social [5].  

După cum s-a putut constata reprezentării sociale joacă un rol esenţial în elaborarea 

atitudinilor şi comportamentelor individuale și de grup, în dinamica raporturilor sociale și în 

activitatea practică, în toate formele sale. Procesul transformării trebuie gândit într-o perspectivă 

mai largă, a dinamicii reprezentării sociale. 

 Reprezentarea socială se organizează totdeauna într-o schemă cognitivă de bază, 

alimentându-se mereu din câmpul social şi din imaginarul colectivităţii, dar și din capitalul 

cultural al subiectului. Ideile, credinţele, mentalităţile reprezintă o baie ideologică ce îl înşfacă pe 

individ, îl formează şi-l expediază în mediul social. Reprezentările sociale au proprietatea de a 

integra orice informaţie ulterioară, organizând-o, furnizând apoi subiectului norme noi de joc și 

stil comportamental. Contextul social predă individului o schemă de interpretare cu ajutorul căreia 

acesta diagnostică normalitatea faptelor, evenimentelor, oamenilor și rezistă atacurilor din afară, 

schemelor străine. Obişnuit să apeleze la schema normală., cunoscută, tradiţională, individul 

tratează evenimentele străine (anormale) ca aspecte contradictorii ce trebuie domesticite, 

normalizate, făcute suportabile, raţionalizate. În acest proces de tratare a informaţiei străine, se 

petrece un fenomen interesant: ameliorând asperităţile elementelor străine, înglobându-le sau 

respingându-le, individul îşi restructurează treptat propria viziune. 

Studiul reprezentărilor sociale nu are drept scop adăugarea unui nou domeniu celor pe 

care psihologii sociali le explorează deja, ci încearcă să găsească ceea ce este comun în aceste 

domenii diferite, aparent separate și juxtapuse. Studiul reprezentărilor sociale a frumuseții ar 

trebui să ajungă la o organizare de ansamblu a domeniilor studiate de către psihologia socială; el 

ar trebui să aducă un prognostic pentru dezvoltarea imaginii de sine prin fapt ce ar putea să scoată 

pe un plan mai interior a aspectului în raport cu competențe. 

Fiind influențată de diverși factori reprezentarea socială a frumuseții la populația tânără 

poartă un caracter utilitar de promovare a diferitor companii și serviciilor prestate. Reprezentările 

sociale joacă acum un rol mediator al comunicării sociale, este un instrument de schimb. Prin 

intermediul funcțiilor pe care le îndeplinesc, reprezentările sociale sunt ușor transformabile și 

adaptabile, favorizând de fiecare dată construirea unei realității sociale cât mai adecvate.  
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Bican Ovidiu-Laurențiu 

MOBBING-UL – REZULTATUL TELEVIZIUNII ȘI AL GAMING-ULUI? 

MOBBING – THE RESULT OF TELEVISION AND GAMING? 
Rezumat 

Dacă este adevărat că televiziunea deschide gustul pentru cultură, care poate satisface o 

pasiune, cum ar fi sportul sau filmele, cu toate acestea, putem reproșa pasivitatea pe care o induce. 

Opinia părinților cu privire la televiziune este cea mai mare parte a timpului negativ atunci când 

adolescenții sunt favorabili, iar cei vizionați prezintă conversații de hrană între tineri, în timp ce 

interdicția de a viziona un program este considerată frustrant. În România au fost introduse în urmă cu 

trei ani mărcile care apar pe ecran în timpul unui spectacol sau al unui film prin care se recomandă 

vârsta potrivită pentru vizionare, dar nu se poate specifica dacă acestea au un efect. Una dintre cele mai 

frecvente probleme este hărțuirea, violența, fiind acum generalizată de filme și emisiuni TV. Nu putem 

învinovăți exclusiv televiziunea, îngrijorând brutalitățile sociale de astăzi, dar diferite opinii consideră 

că are un rol important și agravant. Cu toate acestea, emisiunile de televiziune, în cele mai multe 

cazuri, realitate, o realitate nu prea plăcută pentru alții, dar este lumea în care trăim astăzi. 

Cuvinte-cheie: mobbing, adolescent, televiziunea, gaiming. 

Abstract 

If it's true that television opens the taste for culture, that can satisfy a passion, like sport or 

movies, however, we can reproach the passivity that it induces. Parents opinion regarding TV is most 

of the time negative when that of teenagers is favorable, and the viewed shows feed conversations 

between young people while an interdiction to watch a program is received as frustrating. In Romania 

have been introduced three years ago marks which appear on screen during a show or a movie by 

which is recommended the proper age for watching, but it can’t be specified if these have an effect. 

One of the most common problems is mobbing, violence, being now generalized by movies and tv 

shows. We cannot blame television exclusively, worrying today's social brutalities, but various 

opinions consider that it has an important and aggravating role. However television shows in most 

cases reality, a reality not too pleasant for others, but it's the world we live in today. 

Key-words: mobbing, adolescent, television, gaming. 

Mοdul dе a sе distra al adοlеscеnțilοr еvοluеază dе la ο gеnеraţiе la alta; Intеrnеtul 

cοnstutuiе un divеrtismеnt nοu, nеintеrеsant реntru unеlе реrsοanе, dimрοtrivă, altе mοdalitaţi dе 

divеrtismеnt реrmit gеnеraţiilοr – îndеοsеbi adοlеscеnțilοr şi рărinţilοr acеstοra – să îşi 

îmрărtăşеască intеrеsеlе, ехреriеnţеlе şi bucuriilе cοmunе. Distracţia рrеfеrată a adοlеscеnțilοr 

din ziua dе astăzi, cеa mai cοntrοvеrsată şi cеa mai imрοrtantă sursă dе mobbing, de cοnflictе, ο 

cοnstituiе tеlеviziunеa. 

 Dintr-un studiu еfеctuat în Franţa a rеiеşit ca 92% din рοрulaţiе dеţinе cеl рuţin un 

tеlеvizοr, iar 50% au 2 sau chiar 3, dintrе carе unul sе afla în camеra cοрiilοr, în afara οricărui 

cοntrοl рarеntal. Cοрiii cu vârstеlе întrе 4 şi 10 ani реtrеc în faţa tеlеvizοrului 102 minutе ре zi (ο 

οră și 42 dе minutе) în mеdiе, iar cеi dе 15 ani, 192 dе minutе (3 οrе și 12 minutе). Εvidеnt 

acеastă реriοadă еstе рrеa marе.  

Dacă еstе adеvarat că tеlеviziunеa dеschidе gustul реntru cultură, că рοatе satisfacе ο 

рasiunе ca sрοrtul sau cinеfilia, îi рutеm tοtuși rерrοşa рasivitatеa ре carе ο inducе. Οрiniilе 

рărinţilοr în рrivinţa tеlеvizοrului sunt dе cеlе mai multе οri nеgativе, ре când cеlе alе 

adοlеscеnțilοr sе arată favοrabilе, iar еmisiunilе urmăritе alimеntеază cοnvеrsaţiilе dintrе tinеri, în 

vrеmе cе intеrdicţia dе a viziοna un рrοgram sau altul еstе rеcерtată ca frustrantă. În Rοmânia au 

fοst intrοdusе acum 3 ani sеmnеlе carе sе afişеază ре еcran în timрul unеi еmisiuni sau a unui 

film cu ajutοrul cărοra sе rеcοmandă vârsta рriеlnică viziοnării рrοgramului rеsреctiv, însă nu sе 
рοatе рrеciza dacă acеstеa au еfеct.  

Una dintrе рrοblеmеlе cеlе mai dеs întâlnitе еstе acееa a viοlеnţеi, еa рutând fi astăzi 

gеnеralizată dе filmеlе şi еmisiunilе dе la tеlеvizοr. Νu рutеm рunе ехclusiv ре sеama tеlеviziunii 
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îngrijοratοarеlе brutalităţi sοcialе din рrеzеnt, dar numеrοasе οрinii cοnsidеră că еa arе un rοl 

imрοrtant si agravant. Τοtuși tеlеviziunеa arată în majοritatеa cazurilοr rеalitatеa, ο rеalitatеa nu 

рrеa рlacută реntru alții, dar еstе tοtοdată şi lumеa în carе trăim nοi tοţi. Majοritatеa sреcialiştilοr 

mеntiοnеază рatru factοri agravanţi datοraţi tеlеviziunii: 

- un еfеct dе рasivitatе, caractеrizat dе ο indifеrеnţă şi dе ο insеnsibilitatе 

anοrmală faţă dе viοlеnţеlе еfеctivе; 

- un еfеct dе tеamă ехcеsivă dе a nu cădеa victimă mobbing-ului, viοlеnţеi; 

- un еfеct dе cеrc viciοs, caractеrizat dе tеndinţa dе a sе indеntifica cu реrsοnajеlе 

agrеsivе, dе a acţiοna asеmеnеa lοr şi dе a căuta mеrеu еmisiuni рrеa brutalе, tеndinţa οbsеrvabilă 

la cοрiii carе urmărеsc рrοgramе cu caractеr viοlеnt – dеοarеcе cοрilul nu рοatе lua distanţă faţă 

dе acеstе imagini alе agrеsivităţii. 

 Un cеrcеtatοr a dеmοnstrat acеst lucru în cazul cοрiilοr, dar lucrurilе stau οarе altfеl la 

adοlеscеnți în măsura în carе filmеlе şi еmisiunilе dе tеlеviziunе cοnstituiе еfеctе dе idеntificarе? 

Νumеrοasе studii au cοnfirmat accеntuarеa cοmрοrtamеntеlοr agrеsivе alе cοрiilοr carе 

au urmărit еmisiuni cu cοnţinut viοlеnt, mai grav еstе faрtul că acest cοmрοrtamеnt agrеsiv nu îşi 

arе sеnsul în реriοada adοlеscеnţеi şi a рrеadοlеscеnţеi.  

 Dar, tοtuşi, nu tοţi cοрiii rеacţiοnеază în acеlaşi fеl la acеlaşi film, aici intеrvеnind şi еducaţia 

рrimită dе la рărinţii lοr. Cеi mai vulnеrabili sunt cοрiii cu vârstе sub 10 ani, carе nu рrеa sunt 

cοnşiеnţi dе faрtеlе lοr şi carе рrind din zbοr lucruri nοi şi caрtivantе, iar cеi mai рuțini 

vulnеrabili sunt tοtusi adοlеscеnții carе au ο οarеcarе nοţiunе dеsрrе limita dintrе binе şi rău. 

Judith Lazar clasifică lucrărilе tеοrеticе cοnsacratе viοlеnţеi рrοvοcatе dе mass-mеdia în 

funcţiе dе cinci critеrii. 

 Аbοrdarеa catartică. În viaţa dе zi cu zi indivizii sе cοnfruntă cu un anumit număr dе 

situaţii frustrantе carе рοt dеgеnеra în scеnе agrеsivе. “Catarsismul” rерrеzintă “ușurarеa” dе 

acеst gеn dе frustrarе рrin intеrmеdiul рarticiрării imaginarе la ο scеnă agrеsivă. Rеviziunеa 

sеrvеştе aşadar drерt mijlοc dе еlibеrarе a agrеsivităţii indivizilοr. 

 Аnalizеlе făcutе în tеrmеni dе stimuli agrеsivi. Βеrkοwitz (1962) vеdе în mass-mеdia ο 

sursă dе indici agrеsivi. Εхрunеrеa la stimuli agrеsivi va amрlifica tеnsiunеa еmοţiοnală a 

individului, crеscând рrοbabilitatеa unui cοmрοrtamеnt agrеsiv. 

 “Ucеnicia” рrin οbsеrvaţiе. Βandura şi Waltеrs au dеmοnstrat că, οbsеrvând scеnеlе 

agrеsivе din mass-mеdia, cοрiii рοt dерrindе astfеl dе cοmрοrtamеntе, în funcţiе dе cοntеst, 

ajugând să lе рracticе. Рsihοlοgii insistă asuрra nοţiunii dе “ucеniciе” carе рrеsuрunе că, în 

funcţiе dе rеcοmреnsе οri реdерsе, mοdеlul dе la tеlеvizοr еstе mai mult sau mai рuţin adοрtat dе 

cătrе cοрil. 

 Întărirеa. Mobbing-ul, agrеsiunеa рrеzеntată dе mass-mеdia, întărеştе agrеsivitatеa 

naturală a indivizilοr. Реrcереrеa mеsajului agrеsiv variază dе la individ la individ, în funcţiе dе 

реrsοnalitatеa fiеcăruia, dе cοntехtul sοcial, dе nοrmеlе şi valοrilе culturalе cărοra li sе suрunе 

еtc. Susţinătοrii acеstеi tеοrii рrеtind că indivizii din catеgοrii sοcialе similarе au tеndinţa dе a 

îmрărtăşi acеlеaşi valοri, atitudini şi cοmрοrtamеntе, indivizii alе cărοr rеlaţii sοcialе sunt stabilе 

nu îşi mοdifică rеacţiilе în funcţiе dе scеnеlе viοlеntе difuzatе. Εi susţin astfеl că еmisiunilе 

viοlеntе nu acţiοnеaza dеcât asuрra cοmрοrtamеntului indivizilοr рuţin еchilibrați, instabili, 

nеintеgraţi sοcial. 

 Cultura viοlеnţеi. Τеlеviziunеa sе рarе că a dеvеnit ο “armă culturală” a sοciеtăţii 

umanе, gеnеrând un fеl dе “mеdiu cultural simbοlic”. În acеst univеrs, mobbing-ul, viοlеnţa, fac 

рartе din cοtidian şi sunt ехеrcitate dе рrοgramеlе ficţiοnalе, drерt instrumеnt al рutеrii.  

Τinеrii, aflaţi în căutarе dе mοdеlе, au tеndinţa dе a реrcере lumеa aşa cum е рrеzеntată 

ре micul еcran, cеееa cе, în timр, antrеnеază ο sеriе dе imрlicaţii sοcialе asuрra 

cοmрοrtamеntului lοr.  
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Рublicul dе tеlеviziunе sе îmрartе în: marii cοnsumatοri ΤV (cеi cе dерăşеsc 5 οrе/zi) şi 

micii cοnsumatοri (cu mai рuţin dе 2 οrе/zi). Cοрiii rămân zilnic în faţa tеlеvizοrului mai mult 

dеcât mеdia рοрulaţiеi, fiind astfеl ехрuşi cοmрοrtamеntеlοr agrеsivе рrοlifеratе dе tеlеviziunе. 

Mobbing-ul рarе să anihilеzе facultăţilе cοgnitivе şi mеcanismеlе dе autοaрărarе. 

Distrugătοr, mobbing-ul aрarе în gеnеral în fοrma рarοхistică, cu ο fază dе tеnsiοnarе raрidă, ο 

fază dе ехрlοziе clasică şi ο întοarcеrе la cald rеlativ raрidă. 

 Εfеctеlе tеlеviziunii asuрra sănătaţii adοlеscеntului 
 Τеlеviziunеa рοatе avеa ο sеriе dе еfеctе nеgativе asuрra unui cοрil, еa рοatе diminua 

sοmnul nοcturn al unui cοрil, îi рοatе рrοvοca οbοsеală, mai alеs cеa vizuală, tulburări dе atеnţiе, 

scădеrеa fοrmеi şi a реrfοrmanţеlοr fizicе. Τοt рrοgramеlе dе la tеlеvizοr şi jοcurilе vidеο рοt 

cauza crizе dе ерilерsiе. 

Dе asеmеnеa, crizеlе dе рanică sau dе anхiеtatе acută, рοt fi рrοvοcatе dе scеnеlе şοcantе 

alе unοr filmе hοrrοr.  

Şi mai imрοrtant еstе rοlul jucat dе tеlеvizοr în aрariţia şi dеzvοltarеa οbеzităţii cοрiilοr 

si adοlеscеnțilοr, carе рrеfеră mai mult să viziοnеzе un рrοgram sau un film la tеlеvizοr dеcât să 

facă ο altfеl dе activitatе. Mai mult, еi cοnsumă în faţa tеlеvizοrului dulciuri, alimеntе uscatе, 

acestea cοntribuind la crеstеrеa în grеutatе.  

Înaintе, tеlеviziunеa еra cοnsacrată реntru еmisiunilе еi intеlеctualе; acum lοcul acеstοra 

еstе luat dе filmе şi rеclamе.  

Un studiu sοciοlοgic (рrеluat dintr-ο sursă bibliοgrafică şi anumе “Cοрilul tau dе la 10 

ani рână la 25 dе ani”) asuрra lеcturii în rândul tinеrilοr dе azi рunе în discuţiе un numar marе dе 

рrеjudеcăţi, îndеοsеbi ре acееa carе susţinе că “tinеrii nu mai citеsc”. La acеasta sе adaugă idееa, 

susţinută dе statistici, că din cе în cе mai mulţi cοрii ajung la gimnaziu fără a stăрâni nοţiunilе 

fundamеntalе şi că din univеrsul cοtidian al adοlеscеnțilοr cărţilе tind să disрară. Νumarul cеlοr 

carе citеsc рuțin sau dеlοc (22%) еstе aрrοaре еgal cu numarul cеlοr carе citеsc asiduu (23%), 

acеastă cοnfiguraţiе rămânand nеschimbată dе 10 ani.  

În рrеzеnt numai în Rοmania ехistă circa 77 dе sοciеtăţi dе tеlеviziunе cе dеţin licеnţă, 

dintrе carе dοar câtеva sunt cunοscutе şi viziοnatе dе majοritatеa рοрulaţiеi.  

Cοnfοrm Lеgii nr. 41 din anul 1994, articοlul 4: Τеlеviziunеa trеbuiе să рrοmοvеzе 

valοrilе crеaţiеi culturalе, stiinţificе, naţiοnalе şi univеrsalе, alе minοrităţilοr naţiοnalе, рrеcum şi 

valοrilе dеmοcraticе, civicе, mοralе şi sрοrtivе.  

Рοtrivit Lеgii Аudiοvizualului nr. 48 din 21 mai 1992, atribuirеa dе licеnţе, activitatеa dе 

cοntrοl şi dе mοnitοrizarе a audiοvizualului еstе îndерlinită dе 23 dе insреctοri şi ехреrti carе 

sancţiοnеază tеlеvizinilе ce nu rеsреctă disрοziţiilе lеgalе.  

Τοt CΝА (Cοnsiliul Νațiοnal al Аudiοvizualului) рοatе rеtragе licеnţa unеi tеlеvizuni 

dacă рrοgramul еlabοrat dе acеasta nu еstе cοnfοrm cеrinţеlοr lеgii.  

Cu tοatе acеstеa, tеlеviziunеa arе şi рărţilе еi bunе; ехistă рrοgramе carе sunt dеstinatе 

dеzvοltării culturii gеnеralе a cοрiilοr şi nu numai. Рrοblama nu еstе рrеzеntul, ci viitοrul: οarе 

numarul acеstοr еmisiuni еstе acum în fοlοsul οamеnilοr sau nu?  

Cum şi cât va fi influеnţată viaţa οamеnilοr carе viziοnеază astăzi acеstе рrοgramе? 

 Рrеzеntul îşi рunе într-adеvăr amрrеnta asuрra еducaţiеi cοрiilοr, dar cе sе va întamрla în viitοr 

nu рοatе рrеvеdеa nimеni. Un lucru еstе cеrt: cеl mai binе еstе să рrеvii dеcât să tratеzi.  

 Jοcurilе vidеο și mobbing-ul 

 Jοcurilе vidеο rерrеzintă ο activitatе distractivă реntru fοartе mulţi cοрii, cееa cе a 

dеtеrminat aрariţia intеrеsului ştiinţific cu рrivirе la еfеctеlе lοr asuрra реrsοnalităţii. Rеzultatеlе 

studiilοr еvidеnţiază atât еfеctеlе рοzitivе alе acеstοra, cât şi еfеctеlе nеgativе. Dοnglas Gеntilе şi 

Craig Аndеrsοn cοnsidеră că jοcurilе vidеο au ο influеnţă mai marе dеcat mass-mеdia asuрra 

agrеsivităţii datοrită urmatοrilοr factοri: 

 jοcurilе sunt mai atractivе şi intеractivе; 
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 jοcurilе întărеsc рοzitiv cοmрοrtamеntеlе agrеsivе; 

 cοрiii rереtă acеstе cοmрοrtamеntе cu fiеcarе jοc. 

S-a dеmοnstrat că cеlе mai multе crimе еfеctuatе dе minοri sunt atribuitе jοcurilor vidеο. 

 Jеffrеy Gοldstеin aducе cοntraargumеntе. Cel mai important sе rеfеră la faрtul că 

ехреriеnţеlе еfеctuatе nu реrmit gеnеralizarеa cοncluziilοr. Un alt argumеnt sе rеfеră la faрtul că 

jοcurilе vidеο viοlеntе sunt situaţii agrеsivе simulatе, difеritе dе rеalitatе, iar jοcurilе vidеο nu рοt 

să întărеască, să influеnţеzе cοmрοrtamеntеlе agrеsivе dеcât în situaţii rеalе. Аltе argumеntе sе 

rеfеră la faрtul că rеzultatеlе cеrcеtărilοr sunt incοnsistеntе.  

Studiilе ехреrimеntalе dе labοratοr рοt fi sοcοtitе validе, dеοarеcе variabilelе carе 

influеnţеază agrеsivitatеa în lumеa rеală sunt acеlеaşi ca şi în ехреrimentelе dе la labοratοr. În 

cadrul lοr s-a οbsеrvat ca subiеcţii рrеzеntau cοmрοrtamеntе agrеsivе în afara jοcului (tragеrеa dе 

рăr, şuturi, muşcături, еtc.).  

Mеtοanaliza rеzultatеlοr acеstοr studii, dеmοnstrеază că jοcurilе vidеο duc la crеştеrеa 

gândurilοr agrеsivе, a еmοţiilοr nеgativе, a cοmрοrtamеntеlοr nеgativе, la schimbări рsihο-

fiziοlοgicе alе οrganismеlοr, dеscrеştеrеa cοmрοrtamеntеlοr рrοsοcialе.  

А. Gеntilе si J.R. Gеntilе au cοrеlat cοndiţiοnarеa еmοţiοnală şi рsihοlοgică cu 

dереndеnţa faţă dе jοcurilе vidеο, similar cu critеriilе dереndеnţеi faţă dе jοcurilе dе nοrοc; 

aрrοхimativ 15% dintrе jucătοrii adοlеscеnți рοt fi cοnsidеraţi dереndеnţi. Rеzultatеlе au nοtat că 

dереndеnţa еstе sеmnificativ cοrеlată cu răsрunsurilе еmοţiοnalе ale jοcurilor vidеο viοlеntе, 

οstilitatе, cеrturi cu рrοfеsοri şi cеrturi cu sеmеnii. 
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Rezumat 

Acest articol își propune de  a  analiza Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC) ca  un 

concept relativ nou pentru Moldova, însă cu tradiţii în Uniunea Europeană, unde acesta este introdus în 

legislaţie şi este obligatoriu pentru orice companie. În Republica Moldova, conceptul a prins contur 

mult mai târziu, mai exact - odată cu venirea companiilor străine, care l-au promovat şi îl promovează 

intens pe piaţa locală. Astăzi, pentru tot mai multe companii din Moldova, care se respectă şi îi 

respectă pe cei din jur, RSC a devenit o carte de vizită care vorbeşte despre atitudinea faţă de societate 

şi faţă de problemele cu care aceasta se confruntă. 

Cuvinte-cheie:  cetățenia corporativã, filantropia corporativã, marketingul societății 

corporative, afacerile comunitare, dezvoltarea comunității 

Abstract 

This article aims to analyze relatively new concept for Moldova  the Corporate Social 

Responsibility (CSR), but with traditions in the European Union, where it is introduced into legislation 

and is mandatory for any company. In the Republic of Moldova, the concept became much later, more 

precisely - with the arrival of foreign companies, which promoted the CSR intensively on the local 

market. Today, for more and more Moldovan companies, whici are respected and respects others, CSR 

become a visit-card that talks about the attitude towards society and the problems it faces. 
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community affairs, community development 

În zilele noastre societatea se confruntă cu o serie importanta de transformări. Acestea se 

datorează în principal trecerii la abordarea de dezvoltare sustenabila a societății. Contribuții în 

acest sens sunt necesare de la toate sectoarele de activitate incluzând aici și segmentul de afaceri. 

În Europa, un număr din ce în ce mai mare de companii încep sa implementeze activități de 

responsabilitate sociala. Afacerile trec, în mod voluntar, dincolo de obligațiile legii în ceea ce 

privește sfera socială și protecția mediului și încep să folosească o serie de instrumente și masuri 

în acest sens. În Marea Britanie, spre exemplu, s-a înființat Ministerul Responsabilității Sociale 

[1, p.23]. 

Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC) este o concepție referitoare la contribuția pe 

care trebuie sa o aibă companiile la dezvoltarea societății moderne. De-a lungul timpului, aceasta 

contribuție a fost teoretizata diferit de mai multe curente de gândire. Inițiativele “responsabile” ale 

companiilor au fost denumite printr-o varietate de termeni: corporate citizenship, corporate 

philantropy, corporate societal marketing, community affairs, community development etc. 

Pe măsura ce statele și instituțiile internaționale si-au dat seama ca adoptarea principiilor 

de RSC de către companii servește obiectivelor de dezvoltare durabila, a apărut și nevoia unor 

standarde internaționale pentru a defini ce înseamnă un “comportament corporativ dezirabil”.  

Națiunile Unite, Uniunea Europeana și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica 

sunt trei dintre cele mai importante instituții care s-au implicat în elaborarea unui cadru care sa 

definească RCS și sa stabilească indicatorii prin care poate fi evaluat în mod transparent. 

Acest cadru, a fost însoțit de recomandări și principii care sa ghideze statele și autoritățile locale 

în formularea de politici publice care sa promoveze, sa asigure transparenta și sa suspina 

inițiativele de RSC. 

In sens larg, responsabilitatea sociala corporatista reprezintă implicarea mediului de 

afaceri în îmbunătățirea calității vieții comunității din care face parte și în care își desfășoară 

activitatea.     Imaginaţi-vă o lume în care statul încetează să mai plătească pensiile cetăţenilor săi, 

nu mai asigură asistenţa socială pentru cei defavorizaţi şi în general cedează sintagma „stat social” 

în totalitate companiilor private care preiau toate aceste atribuţii. 

Acesta este exemplul CSR-ului utopic dar care ne ajută să înţelegem ce este de fapt acest 

termen şi cu ce se ocupă el. Vă propun o analiză succintă a principiilor care guvernează CSR-ul şi 

ce înseamnă acest lucru pentru ONG-uri, pentru ca la final să înţelegem cât din activitatea CSR a 

unei companii este responsabilitate socială și cât PR. 

Responsabilitatea socială corporativă (RSC/CSR în limba engleză) reprezintă ansamblul 

acţiunilor, principiilor şi practicilor prin care o companie se implică într-o societate, cu scopul de 

a asigura un impact pozitiv al activităţii sale și de a contribui la dezvoltarea acelei societăţi. 

Un termen sofisticat, folosit frecvent în limbajul strategiilor de business, RSC-ul este mai mult 

decât un instrument în lumea afacerilor. Este cel mai apropiat lucru de un cod de etică sau 

chiar ideologie, într-un domeniu în care se presupune că profitul este obiectivul final. Mai mult 

decât atât, şi întorcându-ne la începutul articolului, RSC-ul este poate cel mai apropiat de visul 

libertarian al societăţii în care companiile asigură bunăstarea cetăţenilor cu un suport minimal sau 

chiar inexistent din partea statului[1, p.45]. 

De dragul simplificării, vom lua în calcul trei componente ale unui stat de drept: 

• statul prin toate mecanismele şi instituţiile sale, 

• companiile private care acţionează în sistemul economic în virtutea legilor și regulilor în vigoare 

stabilite de stat şi 
• societatea în ansamblul ei (inclusiv organizaţiile societăţii civile). 

Privite în acest mod, putem vedea mai clar faptul că RSC-ul este în 

fapt interacţiunea dintre mediul privat şi societate în virtutea obiectivelor menţionate la începutul 
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acestui articol. Chiar dacă statul asigură cadrul general, companiile sunt „încurajate să facă, în 

mod voluntar, mai mult decât prevede cadrul legal, pentru a îndeplini obiective sociale și de 

mediu în activitatea lor cotidiană, în diverse domenii” . Cu accent pe „încurajate” şi nu „obligate”, 

companiile sunt cele care decid bugetele pentru acţiunile lor de RSC, adoptă strategii în acest sens 

și îşi comunică rezultatele [2, p. 43]. 

Şi atunci chiar nu se poate ca CSR-ul să ia locul statului social? Nu, din cel puţin trei 

motive. 

 În primul rând trebuie să luăm în calcul numărul populaţiei raportat la capacitatea unei 

companii de a-şi pune la dispoziţie resursele în slujba lor. Cu excepţia câtorva companii gigant, 

orice altă companie ar fi sufocată de povara întreţinerii, poate chiar și minimale, a unei părţi din 

societate. 

 Personalul specializat: Statul are instituţii de pregătire a personalului, investeşte timp 

și resurse în pregătirea oamenilor săi. Chiar dacă o companie ar putea să sprijine un ONG în 

realizarea unor obiective, ne-am lovi iarăşi de chestiunea bugetelor și de faptul existenţial că o 

companie trebuie să obţină și profit. 

 Alocarea discreţionară a resurselor. Chiar dacă ne-am imagina un sistem în care 

societatea îşi plăteşte impozitele unei companii, un mecanism prin care aceste companii să se 

supună controlului bugetar aşa cum o face guvernul cu parlamentul unei ţări este la fel de utopic. 

O companie de succes nu înseamnă doar o companie care înregistrează profituri substanţiale, are 

mii de clienţi sau reprezintă un brand de milioane. O companie de succes este, în primul rând, o 

companie care are o atitudine responsabilă faţă de angajaţii săi, clienţi, comunitate, parteneri şi, în 

general, faţă de societatea în care activează și îşi dezvoltă afacerea. În Uniunea Europeană este 

obligatoriu ca fiecare companie să dezvolte programe proprii de responsabilitate socială, acesta 

fiind un criteriu introdus în politicile europene. Mai mult, statul susţine și oferă anumite facilităţi, 

în special, companiilor care promovează responsabilitatea socială. În felul acesta, mediul de 

afaceri, de rând cu statul, pune umărul la crearea unui mediu şi a unei societăţi sănătoase. Încet, 

dar sigur, conceptul a început să fie promovat şi în Republica Moldova, fiind, totodată, o dovadă a 

faptului că instituţiile autohtone preiau cu succes experienţa europeană, chiar și în acest domeniu, 

și nu sunt indiferente faţă de problemele societăţii în care au posibilitate să se dezvolte şi să 

înregistreze profituri. Printre primele companii care au promovat şi continuă să promoveze intens 

conceptul de RSC în Moldova au fost companiile de telecomunicaţii, după care, rând pe rând, s-au 

aliniat și instituţiile financiare etc. De cele mai multe ori, acestea organizează acţiuni de caritate, 

se implică în viaţa comunităţii prin ajutorarea copiilor bolnavi sau din familii social-vulnerabile 

etc.  

În Republica Moldova, acest concept este asociat cel mai des doar cu anumite acţiuni de 

caritate, sponsorizări sau donaţii, ceea ce nici pe de parte nu reprezintă o abordare corectă. O 

companie responsabilă social este o companie care prin activitatea sa încearcă să reducă 

cheltuielile și să dezvolte sentimentul responsabilităţii în rândul propriilor angajaţi, al clienţilor și 

al societăţii în general. Cel mai des, în acest sens acţionează companiile cu istorie și stabilitate 

financiară. Una dintre ele, Victoriabank, a reuşit să dezvolte un concept unic de implicare a 

clienţilor săi, optând pentru cultivarea sentimentului responsabilităţii în societate, decât injectarea 

unei campanii de scurtă durată. Exemplu elocvent, în care clienţii sunt antrenaţi să-şi cultive 

simţul responsabilităţii, alături de companie desigur, este lansarea pe piaţă a unui card, care şi 

poartă denumirea compatibilă cu menirea sa: „Eu ajut copiii!”. O simplă achitare cu cardul 

contribuie la salvarea unei vieţi, aduce zâmbetul pe chipul copiilor rămaşi fără grija părintească 

sau promovează tinerele talente, iar rezultatele nu întârzie să apară. Cu suportul clienţilor 

deţinători de carduri „Eu ajut copiii!”, Victoriabank a ajutat-o pe Maria Afanas, o fetiţă de 5 ani, 

să suporte prima operaţie realizată la membrele inferioare, în rezultatul căreia acum Maria se 

poate deplasa de sine stătător. Cardul de caritate „Eu ajut copiii!” face parte dintr-un amplu 

program de responsabilitate social-corporativă a Victoriabank „Deschide uşile spre viitor”,  de 
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„Ziua cunoştinţelor”. La fiecare achitare, deţinătorii acestui tip de card donează câte 1 leu în 

fondul de caritate, iar la final Victoriabank dublează suma acumulată. Banca îşi exprimă 

responsabilitatea socială nu doar prin acţiuni desfăşurate în Chişinău, dar şi în alte localităţi din 

Moldova. 

În această ordine de idei se înscriu campaniile de susţinere a sinistraţilor din zonele 

inundate, organizarea campaniei „Dăruieşti și câştigi”, în cadrul căreia clienţii băncii au avut 

posibilitatea să contribuie la acumularea unui fond de mijloace băneşti destinat copiilor bolnavi şi 

din familii defavorizate. și ţările vecine sunt un exemplu în acest sens. Bunăoară, în România, 

Banca Românească a desfăşurat acţiuni de CSR cu un caracter cultural, educaţional, dar și 

campanii proprii, de exemplu, pentru reducerea mortalităţii infantile sau colectarea de fonduri 

pentru copiii bolnavi de cancer. Lista companiilor care aplică conceptul RSC, dar mai ales cea a 

acţiunilor întreprinse de fiecare companie în parte este impunătoare și acest lucru, desigur, merită 

toată aprecierea. Victoriabank, alături de alte instituţii bancare şi companii responsabile din ţară, 

nu este indiferentă faţă de suferinţele, problemele, grijile, dar şi bucuriile și speranţele oamenilor 

din Republica Moldova. 

Responsabilitatea socială a companiilor se face în fiecare zi simţită în societate. Cel mai 

important lucru este că prin intermediul acţiunilor de responsabilitate socială promovate de 

acestea se dezvoltă sentimentul responsabilităţii unei societăţi întregi. Or, după cum se ştie, doar 

într-o societate responsabilă poate să existe toleranţă, bună înţelegere și respect reciproc. 

Concluzii 

Companiile din Republica Moldova dețin cunoștințe și noțiuni generale despre ce 

presupune acest domeniu. Deși, definițiile bifate au fost în marea lor majoritate corecte și 

strategiile de dezvoltare ale companiilor cuprind astfel de obiective.  

Sfera de intervenție este destul de limitata vizând în special sectoarele cu problemele cele 

mai mediatizate precum, educația, sănătatea, mediul, etc. și foarte puțin domeniile ocupării, 

cultura sau sport. În ceea ce privește tipurile de programe acestea se concentrează în special pe 

acțiuni filantropice, practici de afaceri responsabile social sau programe de marketing social. 

Totuși, companiile ar dori pe viitor să se implice în astfel de programe și consideră ca acestea sunt 

extrem de necesare în contextul social  mizând în continuare doar pe câteva domenii (educațional, 

sănătate, etc.), aceasta reflectând o viziune restrânsă a ariei de intervenție. O alta problema 

identificata în cadrul studiului este faptul ca aceste companii au vizat și vizează în special mediul 

urban și proiecte de nivel local, ceea ce demonstrează încă o data limitele acestei practici în 

sectorul afacerilor.       

Principalul scop al sectorului privat este acela de a genera profit și valoare. Prin astfel de 

activități, sectorul privat contribuie la creșterea economica și dezvoltarea socială. Pe termen lung, 

este atât în interesul societății, cât și al companiilor de a avea un sector privat care sa funcționeze 

în mod responsabil și care să dezvolte produse și servicii ce ajuta la soluționarea unor probleme 

sociale și de mediu.  

Companiile trebuie sa fie conștiente cu privire la problemele existente în „sfera lor de 

influența” și care le afectează activitatea sau sunt rezultatul activității lor. Companiile au 

responsabilități concrete fata de societate. Activitățile companiilor au consecințe financiare, de 

mediu și sociale și este natural ca acestea să își asume responsabilități în consecință. Cu toate 

acestea nivelul de responsabilitate nu este definit în mod clar. Conform Reprezentantului Special 

al Secretarului General al ONU pentru afaceri și drepturile omului, punctul de plecare al 

responsabilității sociale a companiilor trebuie sa fie manifestarea „grijii” companiei pentru 

efectele activității proprii. 
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 Ghizu Mădălina 

ASUMAREA RISCULUI ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER  

RISK-TAKING IN ROAD TRANSPORT 
Rezumat 

Riscul este un eveniment care se poate produce sau nu, o acțiune cu efecte negative, care pot 

fi înlăturate cu greu. Riscul este prezent la nivelul activității umane, sociale, economice, politice și în 

raporturile dintre om și natura. Toate aceste detalii fiind cunoscute se pot elabora căi de prevenire sau 

protecție împotriva producerii acțiunilor de risc și de înlăturare a efectelor sale.  

 Multitudinea riscurilor ce pot apărea, cauzele acestora și aplicarea măsurilor de intervenție în 

cazul producerii riscurilor pot duce la situații grave sau mai puțin grave în activitatea desfășurată la 

fiecare loc de muncă în parte, în funcție de sectorul economic. Clasificarea riscurilor pe fiecare sector 

de activitate este primordială pentru a putea acționa pe fiecare segment în parte și a implementa 

instrumente adecvate de protecție.  

 Activitatea de conducere din domeniul auto implică situații de risc deoarece persoana de la 

volan este obligată să aleagă între două sau mai multe variante posibile de acțiune, pentru a depăși 

momentul conjunctural apărut. Aceste situații pot avea pe de o parte, grade diferite de încărcătura de 

risc, iar pe de alta parte, variantele de acțiune pot comporta un grad mai mic sau mai mare de risc. 

Cuvinte-cheie: risc, decizii, certitudine, incertitudine, control. 

Abstract 

The risk is an event that can take place or not, a negative effect action, producing effects 

thatwe can hardly remove. The risk is currently present at the level of human activity, socialactivity, 

economic activity and political activity and also at the level of the relations between man and nature. 

All these details being known we can develop ways to prevent or protect against risks producing 

actions and remove its effects.  

The multitude of emerging risks, their causes and applying intervention measuresin the event of 

producing risks could cause serious or less serious situationsinthe activity of every job,depending on 

the economic sector. Classification of risks for each sector is crucial to act on a segmented basis for 

implementing appropriate tools and protection.  

Driving performance in the automotive field involves risks because the person behind the wheel is 

forced to choose between two or more possible options for action to overcome the short term moment 

appeared. These situations can, on one hand, charge different degrees of risk, and on the other hand, 

variants of action may involve a smaller or bigger risk degree. 

Key-words: risk, decisions, certainty, uncertainty, control. 

Introducere 

 Cercetările au abordat problematica riscului în mai multe domenii de activitate. Dacă ne 

referim la activitatea din domeniul rutier, observăm în literatura de specialitate că situațiile de risc 

pot fi împărțite în două categorii, respectiv situații certe și incerte.  

 Situațiile certe sunt acelea în care conducătorul auto este sigur că evoluția viitoare, după 

aplicarea acțiunii decise, va coincide cu modelul informațional însușit anterior prin exerciții sau 

instruire.  

 Situațiile din cea de-a doua categorie sunt cele încărcate cu un grad oarecare de 

incertitudine, determinate de cantitatea mare de informații care stă la baza elaborării răspunsului, 

respectiv aplicării acțiunii reclamate de situație, ceea ce face ca posibilitatea de anticipare a 

rezultatelor să iasă de sub semnul certitudinii, evoluția viitoare putând fi doar estimată.  

 Modalitatea de a depăși această situație se poate realiza doar prin derularea unui 

comportament decizional, comportament ce se împarte în comportament decizional riscant și 

comportament decizional incert.  

 Decizia riscantă apare atunci când despre probabilitatea obiectivă a răspunsului anticipat 

se cunoaște doar faptul că ea există. Din punct de vedere subiectiv acest nivel este apreciat ca 
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fiind inferior certitudinii. Datorită cantității mari de informații, uneori contradictorii, cel aflat într-

o astfel de situație va putea elabora doar răspunsuri generale și nu unul cert în sine.  

 Decizia incertă este caracteristică situațiilor în care probabilitatea obiectivă a situației 

anticipate nu este și nu poate fi cunoscută, iar răspunsul este elaborat exclusiv pe baza 

probabilității subiective.  

 În rândul conducătorilor auto astfel de situații sunt catalogate ca fiind situații ce apar 

brusc și total neprevăzut, situații în care se încearcă utilizarea unor răspunsuri sau modele de 

acțiune ce au fost eficiente în situații similare.  

 În caz de nereușita, cel de la volan este obligat să elaboreze un mod de rezolvare, dar și 

în aceasta situație va face apel la experiența trecută.  

 Dar după cum spunea Popescu-Neveanu, decizia este modalitatea de depășire a unui 

conflict cognitiv sau afectiv;hotărâre sau opinie ce survine ori de câte ori, în desfășurarea unei 

activități, apar evenimente care împiedică anticiparea certă a evoluției respective, atunci când 

individul nu poate face decât supoziții asupra evoluției.  

 O importantă particularitate a culegerii de informații în timpul conducerii unui 

autovehicul o constituie faptul că cel de la volan decupează doar fragmente de informații din 

cadrul obiectiv,deoarece autovehiculul se poate deplasa cu diferite viteze, ceea ce nu permite ca în 

fracțiuni de secundă să perceapă toate elementele prezente la un moment dat. Din acest motiv, cel 

de la volan va căuta să elaboreze răspunsurile și modalitățile de acțiune în funcție de acele 

evenimente pe care le consideră mai importante în acel moment.  

 Conducătorul auto va decupa informațiile care prezintă noutate, acelea care sunt în 

discordanță cu situația anticipată. Accentul cade pe capacitățile psihice legate de analizatori, 

precum și pe analiza și sinteza corticală a mesajelor.  

 Prelucrarea informațiilor este în strânsă legătură cu faza de informare, în această fază 

realizându-se integrarea semnalelor într-un tablou de ansamblu al situației. Accentul cade pe 

funcțiile cognitive superioare,adică se stabilește dacă situația în cauză creează o problemă sau nu.  

 Elaborarea deciziei - Capacitatea de anticipare a individului permite rezolvarea unui 

număr mare de situații cu care se confruntă omul. Această capacitate de anticipare poate reflecta 

corect sau eronat realitatea, care poate fi incertă sau certă, prin raportul subiect-obiect. În cazul 

situațiilor certe nu se pune problema unei decizii, fiind vorba doar de selectarea unei acțiuni 

existente, anterior stocate în memoria individului.  

 Acționarea - Indiferent de modalitatea prin care s-a ajuns la o soluție, aceasta trebuie 

aplicata într-o fază motorie, executivă, unde, prin intermediul reacțiilor, modelul de acțiune este 

transpus în realitate.  

 B. Zorgo remarca faptul că aceste concretizări se realizează prin diferite reacții ale 

subiectului cum sunt:reflexe necondiționate, deprinderi, activități conștiente și controlate.  

 Autoreglarea - Ca urmare a acțiunii, poziția autovehiculului este modificată de către 

subiect, modificare ce poate fi concordantă sau neconcordantă cu scopurile propuse de 

conducător. În caz de neconcordanță procesul se continuă cu reluarea și corectarea acțiunii.  

 Cercetările efectuate în acest domeniu al psihologiei riscului și al comportamentului 

decizional au reliefat faptul că o persoană aflată într-un astfel de moment va alege o variantă, în 

funcție de două aspecte:utilitatea anticipată și probabilitatea de reușită, între aceste două aspecte 

existând o relație inversă:cu cât sunt mai mari câștigurile oferite de o variantă de răspuns (acțiune 

adoptată)cu atât mai mică este probabilitatea obținerii acestor rezultate așteptate și invers.  

 Există situații în care șoferul reușește să controleze, într-o mare măsură, derularea 

evenimentelor. Controlul este condiționat de măsura în care cel în cauză posedă abilitați psihice și 

fizice dezvoltate la un nivel superior,fiind capabil de concentrarea acestor capacitați - să posede 

capacitatea de autocontrol și un nivel echilibrat al emoțiilor, în măsură să-l ajute să depășească 

propriile posibilități.  
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 Dar pot exista și situații în care conducătorul auto nu are controlul derulării 

evenimentelor ulterioare a deciziei, în astfel de cazuri controlul exercitându-se din exterior ținând 

de evenimentele momentane, conjuncturale din mediul înconjurător.  

 Se remarcă faptul că în activitatea de conducere, acțiunile sunt executate sub presiunea 

timpului, lucru ce determină individul să opereze doar cu fragmente de informații. Subiectul aflat 

într-o astfel de situație va alege o varianta de acțiune optimă, care va avea și oarecare încărcătură 

de risc. Comportamentul va înregistra variații, de la o atitudine de acceptare de riscuri maxime 

până la o exagerată prudență (evitarea oricărui risc).  

 Din punct de vedere al particularităților anatomo-fiziologice ale individului și al modului 

în care el ia decizii, Vasilescu și Boantă (1987)ajung la concluzia că:există diferențe semnificative 

între nivelul riscului asumat și parametrii fiziologici, fiecare particularitate a proceselor nervoase 

superioare influențând în mod diferit stilul, respectiv comportamentul decizional, în care o 

pondere crescută revine excitației și mobilității psihice. S-a ajuns la concluzia că bărbații sunt mai 

expuși la risc, nu numai datorită modului diferit de utilizare a mașinii, ci și pentru că sunt mult 

mai atrași de risc în conformitate cu stereotipurile sociale (respectiv rol și status social diferit în 

funcție de gen).  

 Vehiculele noi, puternice, performante oferă conducătorului auto o forță necontrolată și 

de aici apare puterea și voința șoferului. Cu cât este mai mare dorința de autodepășire, crește 

gradul de frustrare când este restricționată de documente legislative sau condiții fizice, drum 

inadecvat vitezei respective sau condiții meteorologice defavorabile.  

 Circulația rutieră determină intensificarea tendințelor agresive și de ostilitate, 

comportamentul generat de frica de a nu fi penalizat (de organele abilitate sau de ceilalți 

participanți la trafic), de a nu fi obligat să dea socoteală pentru eventualele fapte săvârșite. Acesta 

este, „riscul cumulativ”, unde conducătorii auto care au înfăptuit astfel de fapte, mai ușoare, fără 

accidente grave, sunt obligați să suporte sancțiunile impuse de lege. Asumarea riscurilor se poate 

deduce prin analiza modalității de derulare a activității de conducere a autovehiculului.  

 Conduita la volan se clasifică în funcție de felul cum conducătorul auto dirijează forța 

mecanismelor de autocontrol: 

- comportament normal controlat - moderează impulsivitatea, are calm și înțelegere în 

situațiile de criză, anticipează ceea ce se va întâmpla, efortul voluntar este bine organizat, atenția 

este concentrată, emoțiile sunt stăpânite, mobilitatea și echilibrul sunt moderate; 

- comportament slab sau hipocontrolat - organizarea și controlarea comportamentului 

sunt intrinseci și negative, situația din trafic nu este analizată și nu se acționează lucid și veridic, 

pericolul nu este captat ca atare, situația de pericol creată este ridicularizată, stresul este eliminat 

parțial; 

- comportament hipercontrolat - conflictele din trafic sunt sistematizate și evaluate 

conform riscului, atenția este concentrată pe acțiunea de prevenție și mai ales pe cea de 

monitorizare, primează conducerea preventivă, deciziile și efectuarea manevrelor sunt luate cu 

analiza amănunțită situației create, dar intervine încordarea și tensiunea nervoasă, oboseala este 

un factor important, riscul este analizat și estimat la justa lui valoare și prudența apare ca factor 

determinant.  

 Analiza conduitei la volan este stabilită după gradul de echilibru și stabilitate. Rezultă 

două tipuri comportamentale: 

- comportament echilibrat și uniform - ritmul și modalitatea de rezolvare a acțiunilor 

motorii la volan conforme cu obiectivele situațiilor din trafic duc la efectuarea manevrelor încet 

sau repede în funcție de activitatea conducătorului auto, stresul și stăpânirea de sine în situațiile 

limită sunt percepute în funcție de individ, viteza din timpul călătoriei este adaptată preferențial; 

- comportament fluctuant, oscilant-trăsăturile care au efect negativ asupra conducătorului 

auto sunt fluctuația și oscilația;acest lucru duce la evitarea semnalelor acustice și de luminozitate, 
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factorii externi reduc atenția, apar reacțiile luate în grabă, scade tonusul de excitabilitate;toate 

acestea se manifestă când traficul este aglomerat.  

 Clasificarea conduitelor posibile după gradul de tensiune - încordare se face astfel: 

- comportament relaxat, decontractat - atenția este distributivă și percepția este exploatată 

corespunzător, coordonarea senzorio-motorie este bună, sporește rezistența la oboseală,iar factorii 

perturbatori nu mai acționează eficient, concentrarea și efortul voluntar sunt la cote 

maxime;scăderea nivelului de activitate sub limita optimă este un punct negativ; 

- comportament rigid, contractat  

- atenția nu este la cote maxime conform traficului unde se deplasează conducătorul auto, 

recepția și execuția sunt în permanență de pregătire și alertă;ca dezavantaj,creează un minus între 

dificultatea sarcinilor obiective și mobilizarea funcțiilor.  

Concluzii și recomandări 

 Activitatea din domeniul transportului rutier apelează la resursele personalității fiecăruia 

dintre noi. Din experiența personală la cabinetul psihologic și din interacțiunea cu conducătorii 

auto am observat că sunt necesare programele de consiliere pentru îmbunătățirea proceselor și 

fenomenelor psihice definitorii pentru activitatea unui conducător auto:acuitate vizuală, capacitate 

de reprezentare, memorie vizuală, stabilitatea, fidelitatea respectării semnelor rutiere și a regulilor 

de circulație, promptitudine și precizie în adaptarea deciziilor în situațiile concrete în timp limitat, 

capacitatea de anticipare a evenimentelor rutiere, rezistență la efectele fenomenelor de oboseală, 

rezistență la influența factorilor stresanți, autocontrol și stăpânire de sine, spirit de disciplină 

dezvoltat, rezistență la tentații, substanțe halucinogene, alcool, droguri, atitudine autocritică. Se 

impune astfel necesitatea unui program de consiliere pe tema educației rutiere pentru toți 

conducătorii auto, în vederea diminuării semnificative a numărului de incidente și mai ales a 

accidentelor rutiere.  
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INTERVENTION PROGRAM TO IMPROVE COMMUNICATION PARENTS-

CHILDREN AND SOCIAL ADAPTATION  

PROGRAMUL DE INTERVENȚIE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COMUNICĂRII 

PĂRINȚI-COPII ȘI ADAPTARE SOCIALĂ 
Abstract  

The intervention Programme deals with developing the skills of the school system and the 

parental system in building their relation with adolescents: boys and girls and both with direct work 

with these boys and girls while developing their personal and interpersonal skills for the purpose of 

teaching skills of control and self-regulation.This current programme is based on Virginia Satir's 
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communicational approach, this approach is to think how the individual self-esteem increases in the 

family system what in the family enables the best growth more or less. This programme was made for 

adolescents and their parents those ones who according to the research:The influence of 

communication Parents in the families from Arab Sector (Israel) on school and social adaptation of 

children are facing difficulties in social adaptation in school and society. 52 students out of 322 were 

found with adaptation difficulties according to from a questionnaire about communication between 

parents from the report about adapt to school and about to teachers' report. That's why we selected a 

group of students that agreed to take part in the programme with their parents. 25 students (15 boys 

and 10 girls). The second group of 27 students didn’t take part in the programme, therefore they served 

as a control group (17 boys and 10 girls) as a whole 50 people participated in the programme, a group 

of 25 students the ages of 12-14 from grades 7th -9th and their 25 parents. The findings of the program 

shows improving academic achievements and improving social adaptation.  

Key-words: Intervention Programme, Communication Patterns,  

Rezumat 

Programul de intervenție se referă la dezvoltarea abilităților sistemului școlar și a sistemului 

parental în construirea relației cu adolescenții: băieți și fete și ambii cu o activitate directă cu acești 

băieți și fete, în timp ce își dezvoltă abilitățile personale și interpersonale în scopul predării 

competențelor controlului și autoreglementării. Acest program se bazează pe abordarea comunicativă a 

Virginiei Satir, această abordare fiind de a gândi cum crește stima de sine individuală în sistemul 

familiei, ceea ce în familie permite cea mai bună creștere. Acest program a fost destinat adolescenților 

și părinților lor, celor care, potrivit cercetării se confruntă cu dificultăți în adaptarea socială în școală și 

în societate. 52 de elevi din 322 au dificultăți de adaptare conform unui chestionar despre comunicarea 

dintre părinți și raportul cu adaptarea la școală și relațiile cu profesorii. De aceea am selectat un grup 

de elevi care au acceptat să participe la program împreună cu părinții lor: 25 elevi (15 băieți și 10 fete). 

Cel de-al doilea grup de 27 de elevi nu au participat la program, prin urmare au servit ca grup de 

control (17 băieți și 10 fete). În total 50 de persoane au participat la program, un grup de 25 de elevi cu 

vârste între 12 și 14 ani din clasele 7-9 și cei 25 de părinți ai lor. Concluziile programului 

demonstrează îmbunătățirea realizărilor academice și a adaptării sociale. 

Cuvinte-cheie: program de intervenție, modele de comunicare. 

Intervention Programme 
Gillies' indicates that Parents involvement programmes increasing investment of 

governments around the world in such programmes in the last three decades reflects the 

understanding of parents significant role in the of their children's behaviour and in their 

development children's development. Behind this understanding lies the belief that providing 

information and the learning of parental skills could positively change parents' behaviour towards 

their children a change that in turn will have an effect on the children's life [2].  

The Intervention Programme deals with developing the skills of the school system and 

the parental system in building their relation with adolescents: boys and girls and both with direct 

work with these boys and girls while developing their personal and interpersonal skills for the 

purpose of teaching skills of control and self-regulation [3].  

This current programme is based on Virginia Satir's communicational approach – the 

experiential / communicational approach of Satir and Witacker the emphasis of this approach is to 

think how the individual self-esteem increases in the family system what in the family enables the 

best growth more or less. assessment of roles and communication patterns was used. Satir 

characterizes roles in the family as communication patterns: rational, blurring, appeasing, 

accusing. The work with the clients is on the group level. and on the individual level and very 

experiential [1]. 

Programme purpose: improving the social emotional and academic adaptation of 
students to school and society. 

The intervention process:  
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The program consists of 10 sessions. 5 sessions only with children and 5 only with 

mothers and five sessions together, the meetings were conducted by therapists and they were: an 

educational counselor, educational psychologist clinical social worker and certified family 

therapist, arts and drama therapist, each meeting had purpose and included activities. the meetings 

focused on three areas of adaptation related to each other:  

1) the social adaptation, 

2) academic adaptation, improving academic achievement,  

3) emotional adaptation. 

The results 

The Findings shows that there was an improvement in the achievements of 22 students 

out of 25 students, improvement of 10-15 grades (Figure 1). 

 
Figure 1: academic achievement before and after the intervention for treatment group 

In factor analysis 3 factors to classify the questions were found: factor 1 socially 

acceptable, Factor 2 unpopularity, Factor 3 Social rejection. 

 
Description the three factors Figure 2 
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Changing the level of equity in the emotional sphere, perceptions and behaviors and 

exercise, through experiential therapy: sculpture, drama, humor, simulation, modeling 

First diagnosis - the findings of the self-report questionnaire, communication patterns 

questionnaire and teachers reporting 

An intervention program that focuses on the healthy part, and works on the release 

patterns of the past and taking responsibility and coping strategies 

The second diagnosis-Filling out the questionnaires: self-report questionnaire 

communication patterns and report teachers. 

–  

Comparing answers of the questionnaires before and after the intervention program, to 

examine changes students adapting at school and in the society. 
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In figure 2 can see: factor 1 socially acceptable: indicating that students do not agree with 

the statement that they are socially acceptable, factor 2 unpopularity: Most of the students 

reported a lack of popularity, Factor 3- Social rejection : The findings in the middle, inconsistency 

stems from the unusual vantage 28, the student is socially rejected, not participating in activities 

with peers in school and outside.  

In summary of the treatment group and control group by gender: three factors before the 

intervention means: there are no difference between the treatment group and control group in the 

three factors, boys and girls reported: there is a problem in socially acceptable, unpopularity and 

social rejection( Figure 3).  

 

 
Figure 3:Summary of the treatment group and control group by gender in the three factors 

before the intervention.  

 
 
Figure 4: Summary of the treatment and control group by gender: three factors variances 

after the intervention  
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In Summary of the treatment and control group by gender: three factors variances after 

the intervention (Figure 4), Gender=0 for girls and 1 for boys, intervention group=0 for control 

group and 1 for treatment group. can see improvement in the intervention group, boys and girls 

reported about changing in the social situation, they have friends and more popular. Additionally 

teachers and parents reported an improvement in the three factors, girls more than boys.  

Conclusions 
 The intervention programme is holistic and focuses on academic, emotional and social 

aspects of the students chosen to take part in this programme according to the questionnaire's 

findings that showed difficulties in adaptation to school and society.In addition according to 

parents and students' report: parents were characterized with using extreme communication 

patterns, blaming communication that does not encourage children, conciliatory communication 

without setting any boundaries. Therefore the children's experience is of an unclear 

communication: contrasting messages, more blurring communication, parents who do not listen to 

their children and do not allow them to express their opinion.  

 The intervention programme improved parents children relations and brought the two 

parties closer to each other, both parents and children learned to listen to each other, parents 

learned how to allow students to express their opinion and to respect their opinion parents also 

learned to set boundaries to their children. Parents reported about less tension going on between 

them and their children and that they understood the age characteristics and how to help their 

children when they need help.  

The programme findings showt: there was an improvement in the achievement, parents' 

report (mothers) about an improvement in their children's social adaptation, teachers reported 

about an improvement in social adaptation in school, parents and teachers reported about an 

improvement in the students' mood they are happier and enjoying others company, parents and 

therapeutic staff (counselor, psychologist, art therapy, and social worker) reported that students 

began to turn for help and consult with them more often, therapeutic staff reported about more 

willingness and cooperation among girls than among boys who show more tenacity and 

resistance, the school staff reported about more parents' involvement in what's going on in school 

and they were mainly following their children's condition what they weren’t doing before.  
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BETWEEN SEGREGSTION AND INTEGRATION OF IMMIGRANTS FROM FORMER 

SOVIET UNION IN ISRAEL  

ÎNTRE SEGREGAREA ȘI INTEGRAREA IMIGRANȚILOR DIN FOSTA UNIUNE 

SOVIETICĂ ÎN ISRAEL 
Abstract 

In the late sixties early seventies of the twentieth century, came a wave of migration to Israel, 

from former Soviet Union. They constitute about one fifth of the population of the country, Those 

immigrants are characterized by high quality of human capital. Are immigrants integrated into Israeli 

society? We will check this in the article. 

Key-words: former Soviet Union, integration, recipient society, postpone, stratification, 

veteran, real estate, provincial, differential, bequeath, linguistic. 
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Rezumat  

La sfârșitul anilor șaizeci și șaptezeci ai secolului al XX-lea se desfășoară un val de migrație 

către Israel din fosta Uniune Sovietică. Migranții din fosta Uniune Sovietică constituie aproximativ o 

cincime din populația țării. Acești imigranți se caracterizează printr-o calitate ridicată a capitalului 

uman. Imigranții sunt integrați în societatea israeliană? Vom verifica acest lucru în articol. 

Cuvinte-cheie: fosta Uniune Sovietică, integrare, societate beneficiară, amânare, stratificare, 

veteran, imobiliar, provincial, diferențial, lăcomie, lingvistică. 

Introduction 

In the late sixties and early seventies of the twentieth century, the Soviet Union had 

fragmented to allow Jewish immigration to Israel following the collapse of the Soviet regime, the 

wave of immigrants reached its peak in 1990-1991, and during these years, approximately 

350,000 immigrants arrived. Explanation for the huge increase in the number of immigrants lies 

in the fact that for a long time, Israel demanded from the West not to absorb the Jews of Russia, 

also in October 1989 has worsened the Foreign Ministry of US State radically the standards of 

Soviet citizens’ immigrant for absorption. And increased flow of immigrants to Israel. However 

The US has given Israel twelve billion dollars for the purpose of absorbing it. Jews from the 

former Soviet Union came to Israel in the years 1989 -1994 nearly 940,000 people [5, 2003]. - 

Immigrants constitute about a fifth of Israeli Jews today of these include «others» are defined as 

Christians or without religious classification. And approximately 13.6% of the citizens of the 

country - about 46% of the immigrants from the FSU were absorbed in the north and south of 

Israel and strengthen the periphery. Haifa and Ashdod absorbed most immigrants. More than 

61.000 Beer Sheva, 51.000 Bat Yam, 45.000 Netanya, Rishon Lezion 40.000. Tel Aviv 44.000. 

Russian immigrants constitute the largest ethnic group in Israel. Alongside the quantitative weight 

should mention the quality of immigrant’s weight, which is expressed in human capital that led to 

this increase. There are 15,000 scientists among Russians, engineers 100,000 care professionals 

about - 50,000 (15,000 qualified doctors) 54,000 teachers. 60% of them had high school 

education, compared with 40% of the Jewish population in Israel [4, 2001]. (things are also based 

on a review prepared by Eleazar Leshem for Joint Israeli in May 2003- immigrants from the 

Soviet Union in Israel between 1999-2003.   

Immigrants from the FSU did not have a tradition of civic culture and organized 

community activities, this population is formed in a decade, and became a distinct identity and a 

complex structure and multifaceted, both a local and national level [7,2003]. This community was 

formed in 1999 and is defined «as a new sector “in society, [13:1999, 8: 2003]. This community is 

interested in cultivating the collective historical heritage and cultural linguistic bequeath to future 

generations [11, 12, 1].   

This community maintains close interaction and multidisciplinary with their country of 

origin, [7]. with social networks have targeted in ethnic groups [1,7, 8]. They diagnosed from the 

old/veteran population, they have their own values and norms especially in the field of parenting 

and education patterns, the concept of law in a democratic state. Russian component is very 

dominant, whereas the Israeli component is secondary [9, 1, and 7]. - Community has many 

institutions acting as association as local and national level such as: welfare, education, health and 

culture. Supplemental Education networks from preschool primary and secondary education, 

radio and television, and print media. The population of the former Soviet Union is interested in 

integrating into Israeli society as a collective with its own powerful and unique, and not as 

individuals who find it difficult to resist the pressures of assimilation surrounding society [1, 7.].  

Orientation of immigrants from the former USSR towards the recipient, expressed 
commitment to the culture of the origin country, was seen as an expression of 

«separatism»(segregation) because of the emphasis of the importance of preserving the origin 

culture, while postponing the receiving society culture, except in the field of instrumental needs 

(housing spaces employment, communication services, etc.).   
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Have there been significant change processes of identity perception of immigrants and 

their relationship with the recipient? This issue I intend to explore in this article. I shall base on 

studies conducted from 1999 to 2003 and examined the processes of integration of immigrants 

into Israeli society from various perspectives, and we'll see if there are trends which indicate a 

change in the identity and the interaction between the community of immigrants and the 

environment. 

Trends change in the interaction between the former Soviet Union immigrants from 

surrounding society 

 1. The immigrant population on a scale of social stratification 

In terms of social stratification immigrant population ranks low on the scale of social 

stratification compared to the veteran population. Immigrants are located in marginal districts of 

the state - South Haifa and the North. These provinces centered around since 1999 approximately 

56% compared to 38% of the Jewish population in the country, every four resident of southern 

district he is the immigrants from the nineties the former Soviet Union, when this province is only 

15% of the total Jewish population [4]. even in major cities the immigrants concentrated in 

neighborhoods and areas where real estate prices - purchase and rent - relatively low, [4, 14]. In 

employment among immigrants from the Soviet Union, they do not fall from employment of 

veterans,  

Immigrants from the former Soviet Onion characterized by human capital intensity. 

Almost 60% immigrants with high school education, compared with 40% of Jews in Israel [4]., 

made Aliyah 100,628 engineers and architects,- 22,131 doctors nurses and paramedical 

professions workers, in terms of monthly income per household, immigrants from the former 

Soviet Union in 2000 - there are significant gaps/differences compared to the veterans. The gross 

money income is 73% of household income of the general population. A survey conducted in 

January 2003 among immigrants from the Soviet Union 18 years and older found that income 

households are below the average, despite the gradual improvement in living standards, in income 

and integration into the labor market.  

Low income contributes to the image low self-esteem, it was found that is a significant 

correlation between family income and the perception of its social status, [1,7]. As the income of 

the family is lower, also social status they attach themselves to lower, 50.7% of immigrants said 

they feel they belong to the lower middle class or lower class in Israel, but in the country of origin 

only 5.6% see themselves as belonging to this socioeconomic class, 67% of immigrants said that 

their income is sufficient small portion of their needs, 43,3% said that is not enough for all their 

needs, these emotions are accompanied by gaps objective in terms of housing employment, 

income and expenses may reinforce patterns of segregation and isolation and inhibit patterns of 

integration or assimilation, however not ignore the considerable improvement in some of the 

Immigrants, approximately 42% of households have two earners less and live at a level no lower 

than the average, and that a small portion of them moved to a residential areas of high socio-

economic level, [14]. Once the Hebrew language has dominated should expect the relatively high 

incidence of intercultural integration patterns [10]. 

2. Political Development of the immigrant population 

 Ben Raphael 1996-1998 and Al – Haj and Leshem [1,8]., indicate that the political 

development of the immigrant community and the rise of the collective leadership contributes 

constructive negotiations among immigrant community and surrounding society, there is a 

cultural controlled integration which does not encourage assimilation, these crystallization 

processes were strengthened and reached their peak in 1998 - elections municipal, and in 1999 the 

national level - elections and the composition of the government [6: 2008]., 41% of immigrants 

supported the national parties which do not represent directly the immigrant population from the 

USSR 1998 
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55% of immigrants voted for local authorities not to immigrants parties [1,7]., immigrants 

were actually scales in local and central government.   

Elections of 2003 - the 83% of voters in the immigrant population from the former USSR 

chose not to select for immigrants sectarian parties, [ Zenach in 6 2003]. compared to 58.6% of 

the electorate of the immigrants who voted in 1999 elections for parties of immigrants from the 

Soviet Union (Israeli Behalia. Israel Beiteinu). 

 An interesting phenomenon and new in elections 2003 is a integrating of immigrants on 

independent lists of municipal veteran leaders in communities that have large concentrations of 

immigrants, such as Ashdod, Bat Yam Nahariya and more, the 2003 elections both at the national 

and local levels have a significant weakening in formulating differential political of the Soviet 

immigrant community in Israel and its leadership and political integration in the framework of the 

general Israeli public. 

3. The concept of immigrant origin and the company culture 

 The more commitment of the immigrant to society and culture of origin, also slow 

process of cultural integration in the recipient, even if this vote a willingness to integrate and 

assimilate them [3]. According to Ben-Rafael (1998), immigrants from the former Soviet Union 

characterizes a significant level of commitment to their country of origin, beside the close 

interaction and multidisciplinary that exist between immigrants in Israel and their relatives and 

business partners in the former USSR, characterizes them as a sense of identity, Russian element 

in it is a key component alongside the Jewish one, they have a deep emotion to their origin 

country, and desire to preserve foster and bequeath to future generations the cultural heritage 

which was brought from their origin country, and this culture in their eyes is superior to local 

culture, based on a survey conducted at the end of 1999, they continue to do festivals and 

ceremonies Soviet,these ceremony were integrated into the agenda family and community, the 

local and central government formally recognize some of them [11: 2002, 14: 2003]. Thousands 

of Russian tourists coming to Israel and tens of thousands of Israeli citizens who came from the 

Soviet Union are going to business and visit in Russia.   

- More than half of Russian speakers in Israel, said in October 2000 that they watch only Russian 

TV channels, Russian language media (press, radio, television) produced in Israel contribute to 

the formulation of the community, reinforce and transfer the immigrants’ cultural identity and 

symbolic Russian and Soviet culture. To this conclusion came Yelenskaya (2000), based on 

analysis of texts published in Westy Novosty diaries Russian language June and July 2000.   

- The Russian element is added to the Jewish component that relates to the history of Russian 

Jews before and during World War II and the Holocaust, Levenson and Katz (2002), it turns out 

that there is a real impact of the Holocaust on the Jewish identity of immigrants from the Former 

Soviet Union. 

Summary 
 Although there is a change for the better in political level of the immigrant population 

which indicated the integration of immigrants in society and a significant weakening of 

differential political formulation of the immigrant community, we see that the elections in 2003 

when 83% of immigrants voters did not choose immigrants sectarian parties. Despite the many 

years of immigrants in the country there are still values patterns and orientation behavior of 

“Soviet person” in relation to compliance with the law, in relation to trust the justice system 

institutions - immigrants expressed confidence level is lower than the veterans.   

- Most immigrants knowledge of the Hebrew language was functional and survival – [10]. for the 

purpose of employment or contact with various services, and in a few cases Hebrew language has 

become main language, most of them their knowledge of Hebrew is low and continue to use the 

Russian language as the primary language [1]., the control in Hebrew is lower with increasing 

age, if acquired Hebrew language, did not change the Russian language, but added it [10]. It can 

be said that the integration process of immigrants are very partial and slow, and better preserve 
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the segregation process which is reflected in the use of the Russian language, distinct educational 

institutions, most immigrants are dissatisfied with the field of culture which exists in the country, 

therefore developed a flourishing alternative cultural institutions, young Russians who were born 

in the country often organize separate groups where the atmosphere is very different from that of 

Israeli society, and speak Hebrew and Russian.  
Bibliography 

1. Al - Haj. Majid & Elazar Leshem. 2000, Immigrants from the Former Soviet Union in Israel: Ten 

Years later A Research Report, The center for multiculturalism and Educational Research, University 

of Haifa, Haifa, 2000.  

2. Ben- Rafael, Eliezer, 1998 «The Israeli Experience in multiculturalism, in Baubock Rainer & John 

Rundell (Eds), Blurred boundaries: Migration, Ethnicity. Citizenship, Ashgate, Aldershot, pp. 111 142. 

1998.   

3. Berry. Johnw. 1990. Psychology of Acculturation. Understanding Individuals Moving between 

cultures: In; Richard Brislin (Ed), Applied Cross cultural psychology, Sage, Newbury Park, CA, 

pp232- 253. 1990.   

4. CBS, immigrants from the former Soviet Union Statistical, 17, Central Bureau of Statistics 

Jerusalem, the State of Israel. 2001.   

5. Della Pergola, Sergio & Mark Toltz, 2003. Demographic, Trends of the Jews in the Former Soviet 

Union, The a Harman institute of Contemporary Jewry, Hebrew University of Jerusalem, Israel, 2003. 

6. Horowitz, Tamar, «The increasing political power of Immigrants from the Former Soviet Union in 

Israel from Passive Citizenship of Active Citizenship: International Migration, 41 (1), pp. 47 - 74. 

2003.   

7. Leshem Eliezer and Moshe Lisk, «social consolidation of the Russian, community in Israel, in: 

Moshe Lisk and Elazar Leshem (eds), from Russia to Israel, identity and cultural transition. Hakibutz 

Hameuhad- red line, Tel Aviv. P 27 -76, 2001.  

8. Leshem Elazar, Tamar Horowitz and Mina Tzemah in 2003 veteran public attitudes toward 

immigration and immigrants from the former USSR, Dahaf Institute, Tel Aviv. 2003.  

9. Lisitsia, Sabina and John Perez, in 1999, immigrants from the former Soviet Union, Israel - identity 

formation and integration processes, the Yitzhak Rabin Center, Tel Aviv. 1999.  

10. Remnnick, Larissa, 2003, «Language Acquisition as the Main Vehicle of social Integration: 

Russian Immigrants of the 1990 in Israel: International Journal of the Sociology of language, 164, pp. 

83 -105. 2003.   

11. Rotenberg Vadim 2000, the identity of former Soviet Jews in Israel, Soviet Jews in transition, 4, pp 

213 220, 2000.   

12. Rozenbaom Tamari, Jewish and Natalia Damian 2002, the former Soviet Union in 2001, the first 

year in the country Immigrants July and September 2001 in front of the immigrants from January - 

March 1995, Immigrants in September 1991 and July 1990, the Ministry of immigrant absorption, 

Planning and Research Division, Jerusalem. 2002.  

13. Yatzive Gady, 1999, the society sectorial, Bialik institute: Jerusalem, 1999.  

14. Zilberg.T, Nursefi 2003 «Russian Jews in Jerusalem, cultural codes and display of ethnicity», 

former Soviet Jews in Israel and the Diaspora 21-20. pp 162- 186. 2003. 

Bouhahy Laurene Grace De Synthia, Bunescu-Chilimciuc Rodica  

ȘOCUL CULTURAL ȘI ANXIETATEA: CAZUL STUDENȚILOR STRĂINI  

CULTURAL SHOCK AND ANXIETY: THE CASE OF FOREIGN STUDENTS 
Rezumat 

Actualmente numeroși studenți își fac studiile înafara țării de origine, fie cîștigînd diverese 

burse și proiecte de studii, fie emigrînd. Intrînd însă într-o altă țară, care are evident și o altă cultură, 

tinerii studioși se confruntă cu șocul cultural.  

Șocul cultural este un proces complex care cuprinde diferite stări fizice și emoționale care 

apar atunci cînd indivizii trebuie să trăiască într-un mediu cultural necunoscut. 



425 

 

Șocul cultural este premeditat de anxietate, aceasta din urmă fiind întîlnită la oamenii din 

toate culturile și se prezintă ca stare afectivă caraterizată printr-un sentiment de nelinște, insecuritate, 

panică, de tulburare difuză atît fizică cît și psihică, de așteptare a unui pericol nedeterminat, în legătură 

cu care există incertitudini dacă i se poate face față cu succes.  

Cuvinte-cheie: anxietate, angoasă, frică, neliniște, șoc cultural. 

Abstract 

Today, many students study outside the country of origin to obtain UNGASS scholarships and 

study projects or they emigrated. But entering another country that obviously has another culture, 

young people face a culture shock. 

Cultural shock is a complex process that includes different physical and emotional states that 

occur when individuals have to live in an unknown cultural environment. 

Culture shock is premeditated anxiety, the latter being found in people of all cultures and 

presenting itself as an emotional state characterized by disorders of a sense of insecurity, disorder 

diffuses both physical and mental. An indeterminate threat, on which there is uncertainty as to whether 

i can cope successfully. 

Key-words: anxiety, fear, agitation, cultural shock. 

Studenții care își fac studiile într-o altă țară, necunoscută lor, se confruntă cu șocul 

cultural și anxietatea. Însă cea mai frecventă cauză a anxietăţii este incapacitatea oamenilor de a 

face faţă factorilor care generează stres, sentimentele de nesiguranţă şi incertitudine, neîmplinire, 

angoasă de viitor. 

Este necesar să diferenţiem noţiunea de anxietate de celelalte noţiuni înrudite precum: 

nelinişte, frică, panică, angoasă. Definirea acestor stări se poate face în raport cu obiectul lor – 

pericolul. 

 Unii autori consideră neliniştea, anxietatea şi angoasa ca fiind trei aspecte ale aceleiași 

stări. Anxietatea ține de aspectul psihologic, iar angoasa - de cel somatic (tulburările fizice care 

însoţesc anxietatea, anxietatea localizată pe un organ).  

 Termenul de angoasă semnifică „o reacție negativă a persoanelor care marchează o etapă 

crucială în dezvoltarea psihică” [1, p. 58], sau „o senzație de indispoziție profundă, caracterizată 

prin neliniște extremă și frică irațională” [5, p. 29], „o neliniște dusă la extremă, o frică irațională 

acutizată, o intensificare a anxietății”. 

Diferența dintre anxietate, frică şi sentimentul de insecuritate rezidă în prezența sau 

absența obiectului concret. Frica şi sentimentul de insecuritate reprezintă rezultatul unor 

ameninţări la adresa existenţei fizice netulburate ale individului. Frica apare ca urmare a unui 

pericol actual, sentimentul de insecuritate - ca urmare a unui pericol anticipat, iar anxietatea apare 

ca urmare a unui pericol inexistent. „anxietatea se transformă în frică în fața unui pericol bine 

identificat” [3, p. 75]. 

 Anxietatea este „o stare emoțională de tensiune nervoasă” [2, p. 98], „o emoție generată 

de anticiparea unui pericol difuz, greu de prevăzut și controlat” [3, p. 75], „o teamă fără obiect 

aparent”, „un set de fenomene afective caracterizate printr-un sentiment intern de opresiune, criză 

și teamă reală sau imaginară de nenorociri grave în fața cărora ne simțim neajutorați în a ne apăra” 

[1, p. 57]. 

 Anxietatea are diferite grade de profunzime. Ea poate avea repercusiuni atât constructive 

cât și distructive. Cercetările demonstrează că manifestarea nivelului înalt de anxietate are efecte 

distructive asupra personalității, „devenind un simptom al unor tulburări psihice” [2, p. 98], iar 

nivelurile mediu și scăzut al anxietății influențează constructiv personalitatea, având valențe 

motivaționale și chiar un rol declanșator al creativității.  Dacă teama de un pericol real (justificat) 

generează prudenţa, atunci anxietatea este generatoarea comportamentului evitat. 

 Șocul cultural prin care trec studenții străini este un factor primordial generator de 

anxietate. Depășirea șocului cultural este asociat procesului de integrare și adaptare.  
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 Conceptul de „șoc cultural” a fost elaborat de către antropologul dr. Kalervo Oberg în 

anul 1960, în opinia lui, șocul cultural este declanșat de „anxietatea generată de pierderea 

reperelor familiare și a simbolurilor contactelor sociale” [după 6].  Contactul cu o nouă cultură 

implică ruptura de propriile valori și modul de viață obișnuit, discrepanța dintre elementele 

tradiționale și cele noi, necunoscute pentru individul ce a intrat într-o altă societate.  Cercetările în 

domeniul sociouman de ultimă actualitate au dus la elaborarea curbei de manifestare a șocului 

cultural, care include câteva variabile: confortul, conflictul, timpul petrecut în țara gazdă ș.a. 

 Șocul cultural nu are un model fix de manifestare, variind de la o persoană la alta. 

Manifestarea șocului cultural ține de mai mulți factori: vârsta, contacte anterioare cu cultura țării 

gazdă, similaritatea culturală, gradul de cunoaștere a limbii, rezistența la stres și schimbare, 

circumstanțe cu caracter traumatizant etc. 

 Șocul cultural poate fi identificat prin următoarele simptome: epuizare, sentimentul 

pierderii, repulsie, confuzie, neliniște (generată de diferențele culturale), sentimentul neputinței, 

frustrare, evitarea comunicării, izolare, ș.a. 

 Fazele de manifestare a șocului cultural variază de la un individ la altul, însă cele mai 

relevante sunt: contactul, dezintegrarea, reintegrarea, autonomia și independența.  

 Deci în concluzie afirm că tranziția într-o țară necunoscută începe prin întâlnirea cu o 

cultură nouă și se finalizează prin întâlnirea cu sine. 

 Pentru a rezista în fața șocului cultural propun următoarele recomandări: informarea și 

pregătirea anterioară (lecturarea articolelor, cărților despre cultura țării în care vei merge, vizite 

scurte în țara dată, comunicarea cu prieteni, cunoscuți care au fost în această țară); stabilirea 

contactului cu localnicii (învățarea limbii și cunoașterea culturii); păstrarea atitudinii pozitive și 

simțul umorului; evitarea izolării; păstrarea unui stil de viață sănătos (odihna, alimentația 

sănătoasă, sportul); monitorizarea eficientă a timpului; comunicarea cu prietenii și solicitarea 

ajutorului. 
Bibliografie 

1. Bloch H. ș. a. Larousse. Grand Dicionnaire de la Psychologie. Montréal (Québec), 1999. 1062 p.  

2. Bunescu R. Anxietatea. În: Symposia Studentium. Seria Psihologie. Ediția 2003. Chișinău: ULIM, 

2003. p. 98-100. 

3. Doron R.; Parot F. Dicționar de psihologie. București: Humanitas, 1999. 886 p.  

4. Racu I. Anxietatea la preadolescenţii contemporani şi modalităţi de diminuare: autoref. al tezei de 

doctor în psihologie. Ch., 2011, 30 p.  

5. Sillamy N. Dicționar de psihologie. București: Univers Enciclopedic, 1998. 347 p.  

6. http://resursepentrumisiune.ro/index.php/metode-copii/10-inmisiune/132-socul-cultural 

Топал Юрий 

ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР,  

ВЛИЯЮЩИЙ НА ПРАВОСОЗНАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

ANXIETY AS A PSYCHOLOGICAL FACTOR INFLUENCING THE LEGAL 

CONSCIOUSNESS OF STUDENTS 
Резюме 

В статье дается обзор тревожности и рассматривается его связь с правосознанием 

студенческой молодежи. 

Ключевые слова: тревожность, правосознание, страх, тревога, студенческая 

молодежь  

Abstract 

The article provides an overview of anxiety and considers its relationship with the legal 

consciousness of students. 

Key-words: anxiety, sense of justice, fear, anxiety, students 

 «…И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и 

недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания 
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бедствий, грядущих на всю вселенную, ибо силы небесные поколеблются и тогда увидят 

Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою» [2]. Слова Христа, 

сказанные более 2000 лет назад, как нельзя лучше описывают состояние современных 

людей. Отсутствие понимания между людьми, кризис в политике и в экономике, рост 

преступности и ложные ценности, навязываемые обществу и подпитываемые средствами 

массовой информации, стали причинами массовой тревожности и страха многих людей. 

Локальные войны по всему миру и угрозы террористических организаций лишают многих 

людей покоя, вселяя в сознание страх и неуверенность в завтрашнем дне. Д. Майерс 

приводит статистику, согласно которой, в 250 войнах, развязанных в 20 веке, погибли 110 

миллионов человек - население целой «державы мертвых», превышающих по численности 

население Франции, Бельгии, Нидерландов, Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции, 

вместе взятых [8].  

Естественно, что это не может не посеять страх в сознании людей. М Монтень 

писал: «Страх, как ничто другое, выбивает наш рассудок из положенной ему колеи» [10]. З. 

Фрейд отмечал: «Проблема тревожности - узловой пункт, в котором сходятся самые 

различные и самые важные вопросы, тайна, решение которой должно пролить яркий свет 

на всю нашу душевную жизнь» [14]. Страх и тревожность, по исследованиям ученых, часто 

становятся причиной агрессивного поведения многих людей. Астапов В.М. отмечает, что 

агрессия является поведенческой реакцией индивида на опасную ситуацию [1]. Часто 

агрессивное поведение индивидов с высокой тревожностью связано не с реальной 

опасностью, а с мнимой. В свете изложенного, изучение проблемы страха и тревожности 

является весьма актуальным, так как, тревожность потенциально является причиной 

агрессивного поведения и может стать причиной противоправных деяний.  

Наряду с негативным влиянием тревожности на межличностные отношения, 

выражающееся в агрессивном поведении, тревожность негативно влияет на личностные 

характеристика индивида, такие как самооценка, мотивация, эмоциональная устойчивость 

и другие психологические характеристики. По результатам исследования Дегтярева В.П., 

личностная тревожность является фактором, участвующим наряду с доминирующей 

мотивацией и типологическими характеристиками, в организации функциональной 

системы поведения студентов в учебном процессе [3].  

Таким образом, тревожность влияет на поведение личности и учебную 

деятельность студентов. Изучением проблемы страха и тревожности занимались такие 

ученые, как З. Фрейд, А. Фрейд, Дж. Тейлор, А.М.Прихожан, Р. Мэй и другие. А. 

Прихожан дает определение тревожности, как переживание эмоционального дискомфорта, 

связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. По мнению 

А. Прихожан, различают тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое 

свойство, черту личности или темперамента [11]. Б.Г.Мещеряков рассматривает 

тревожность как индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в 

склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в 

низком пороге его возникновения. 

Тревожность рассматривается как личностное образование и/или как свойство 

темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов [9]. Д Локк рассматривал 

страх как беспокойство душе при мысли о будущем зле, которое, вероятно на нас 

обрушится. По его мнению, страх характеризуется связностью с страданием, злом и 

представленностью его в будущем как потребность в преодолении будущего зла, то есть, 

страх обладает побудительной силой. З. Фрейд различал страхи реальные и страхи 

невротически. З. Фрейд писал: «Реальный страх является для нас чем-то вполне 

рациональным и понятным. Он представляет собой реакцию на восприятие внешней 

опасности, т.е. ожидаемого, предполагаемого повреждения, связан с рефлексом бегства, и 

его можно рассматривать как выражение инстинкта самосохранения» [15].  
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Страх, с точки зрения З. Фрейда, может быть крайне нецелесообразным, когда он 

парализует любое действие, в том числе и бегство. С другой стороны, страх может быть и 

целесообразным, так как приготовляет человека к опасности и проявляет себя в повышении 

сенсорного внимания и моторном напряжении. З. Фрейд назвал такой страх «готовностью 

к страху», что в современной психологической литературе называется «тревога», 

«тревожность». Е.Банк отмечает, что вся история человечества – это своеобразный диалог 

со страхом, в результате чего «революция оказывается страхом перед голодом, мир – 

страхом перед войной, любовь - страхом перед одиночеством, история - страхом перед 

властью и утратой власти» [11]. С. Кьеркегор рассматривал совершенно особый страх – 

страх, порождаемый «ничто». Страх, тревога, беспокойство, по его мнению, является 

психологическим обоснованием обращения человека к религии. «Ничто», по Кьеркегору, 

есть, в строгом смысле слова, первородный грех, порожденный чувственностью. «Страх, - 

писал он, это желание того, чего страшатся, это симпатическая антипатия; страх-это 

чуждая сила, которая захватывает индивида, и все же он не может освободиться от нее, да 

и не хочет, ибо человек страшится, но страшится он того, что желает. Страх делает 

индивида бессильным, а первый грех всегда происходит в слабости: потому-то он, по своей 

видимости, случается, как бы безотчетно, но такое отсутствие осознания и есть настоящая 

ловушка» [7]. Решение проблемы страха, тревоги, Кьеркегор видит в вере: «С помощью 

веры страх выводит индивида отдохнуть к Провидению». Христос говорил: «Придите ко 

Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас» [2]. Доверие Богу, с точки 

зрения христианства, является гарантией приобретения мира, покоя и освобождения от 

бремени страха, и тревожности, довлеющего над человечеством. М. Хайдеггер считал, что 

«страх, тревожность, обусловлены основным направлением экзистенции - к смерти. Страх 

и вина являются важнейшими факторами, заставляющими человека зажить «подлинной 

жизнью», отделившись от мира вещей и людей. Страх и тревожность, имея 

экзистенциальную сущность, заставляют человека оставаться человеком и обращаться к 

Богу.  

Экзистенциальный страх является благотворительной силой, дающий человеку 

возможность перейти из повседневного бытия в экзистенциальный мир свободной воли» 

[11]. Однако, М. Хайдеггер не уточняет, что согласно Библейского учения, в страхе (в 

психологическом значении этого слова) есть мучение, которое лишает человека радости и 

мешает самореализации личности и является разрушительным для индивида и социума, в 

то время как страх Божий, который приобретает верующий человек в момент своего 

духовного возрождения, удаляет человека от делания зла и мотивирует делать добро, 

повышая тем самым самооценку и правосознание личности. Проблема страха и 

тревожности, являясь, отчасти, следствием чувства вины, в вере в Бога получает 

разрешение, так как решается проблема вины. Р. Мэй в своей работе «Смысл тревожности» 

дает определение тревожности, как «состояние человеческого существа в конфликте с 

небытием, это борьба за существование, за реализацию своих возможностей» [13].  

Изучение страха берет свое начало от Ч. Дарвина, чьи взгляды на страх 

основывались на предположении, что они являются врожденной особенностью человека и 

играют важную роль в процессе естественного отбора, так как, помогают выжить человеку. 

У. Джеймс рассматривал страх как эмоцию и как инстинкт, выполняющий 

приспособительную функцию. Он считал, что причиной страха являются естественные и 

сверхъестественные явления. Страх, с его точки зрения, является базовой эмоцией, 

связанной с реакцией на внешнюю угрозу. О. Мауэрер, Д. Доллард, Н. Миллер 

рассматривают тревожность и страх как необходимый элемент в социализации индивида, 

так как, способствуют выработке как положительных, так и отрицательных качеств, 

необходимых для социализации индивида. З. Фрейд и Кьеркегор разграничивали страх и 

тревогу, считая, что страх – это реакция на конкретную опасность, а тревожность – это 
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реакция на неизвестную опасность. Содержанием тревожности является переживание 

неопределенности и чувство беспомощности, которое характеризуется тремя основными 

признаками: специфическим чувством неприятного; усилением сердцебиения; осознанием 

этого переживания. З. Фрейд считал, что тревожность- это состояние, которое 

переживается сознательно и сопровождается возрастанием умения обращаться с 

опасностью с помощью бегства или борьбы.  

Тревожность по З. Фрейду, является повторением в фантазиях ситуаций, связанных 

с испытанными в прошлом переживаниями беспомощности. Травма рождения является 

таким опытом переживания беспомощности. З. Фрейд выделял три основных вида 

тревожности: 

 объективную (реальный страх) - на опасность во внешнем мире 

 невротическую - на опасность, не определенную и не известную 

 моральную тревожность – «тревожность совести» 

 Невротическая тревожность, по З. Фрейду, отличается от объективной тем, что 

опасность является внутренней, а не внешней, и сознательно не признается. Основным 

источником невротической тревожности является боязнь потенциального вреда, который 

может причинить освобождение влечений. Моральная тревожность, с точки зрения З. 

Фрейда, возникает как результат восприятия Эго опасности, идущей из Супер-Эго. 

Выражаемая в чувствах стыда и вины моральная тревожность вырастает до страха смерти. 

З. Фрейд писал: «Последней эволюцией этого страха перед Сверх-Я, кажется мне, страх 

смерти (за жизнь) - страх проекции Сверх-Я вовне в виде рока» [14].  

А. Фрейд рассматривала происхождение тревожности как столкновение 

конкурирующих бессознательных тенденций. Ханин Ю., Спилбергер Ч. считали, что 

основными источниками устойчивой тревожности являются внутренние и внешние 

факторы, под которыми понимаются психофизиологические (внутренние факторы) и 

длительные стрессовые ситуации (внешние факторы). С.Гроф видел причину тревожности 

в глубоко захороненной памяти о травме рождения, которая сильно воздействует на 

психику и в дальнейшем может снова всплыть на поверхность [11]. Тревога, с его точки 

зрения, логично и естественно сопутствует процессу рождения ввиду того, что роды - это 

критическая для выживания ситуация, включающая предельный физический и 

эмоциональный стресс.  

Весьма интересным представляется взгляд на происхождение тревожности А.М. 

Прихожан. По ее мнению, тревожность рассматривается как невротическое и 

преневротическое образование, порождаемое внутренними конфликтами. В.Н. Мясищев 

рассматривал внутренний, психологический конфликт как особое сочетание объективных и 

субъективных факторов, нарушающих значимые отношения личности и способствующие 

устойчивому переживанию эмоционального напряжения. Противоречия между 

имеющимися у личности возможностями и предъявляемыми к ней требованиями 

действительности, с которыми индивид не может справиться, становятся причиной 

тревожности. Социальной причиной тревожности могут быть изменение условий жизни, 

смена привычного круга общения, переезд и тому подобное. Психологические причины 

тревожности могут быть вызваны внутренними конфликтами, вызванными неверным 

представлением своего «Я» образа; неадекватной оценкой источника предполагаемой 

опасности; недооценка своих возможностей или переоценкой величины реальной или 

мнимой опасности, и другие.  

Тревожность может быть абсолютно немотивированной, что, по мнению 

В.М.Астапова, имеет место при патопсихологических нарушениях, при которых 

наблюдается постоянный поиск источника опасности. Причиной тревожности может быть 

неадекватное восприятие себя самого. В.А.Пинчук отмечает, что тревожность обусловлена 

конфликтным строением самооценки, когда одновременно актуализируются две 
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противоположные тенденции - потребность оценить себя высоко, с одной стороны, и 

чувство неуверенности – с другой. Древнеримский философ Эпиктет говорил: «Когда я 

вижу человека, который мучит себя какими-нибудь опасениями и беспокойством, я 

спрашиваю себя: - Что нужно этому несчастному человеку? Наверно, он хочет чего-нибудь 

такого, что не находится в его власти и чем он не может сам распорядиться, потому что, 

когда то, чего я хочу, находится в моей власти, то я не могу беспокоиться об этом, а прямо 

делаю то, чего желаю» [17]. Таким образом, по мнению Эпиктета, причиной тревожности 

многих людей являются желания, выходящие за рамки возможностей индивида. Если 

индивид постоянно находится в состоянии тревоги относительно мнения людей о нем, он 

обрекает себя на пожизненную тревогу, так как, он не властен над мнением других о нем. 

Генри Клауд и Джон Таунсенд замечают, что как только люди пытаются контролировать 

других, они утрачивают контроль над собой [5]. Результатом потери контроля над собой 

является тревожность. Следовательно, чтобы перестать беспокоиться, нужно перестать 

контролировать то, что не в наших силах.  

 В изучении проблемы тревожности выделяют несколько теоретических подходов: 

- системно-структурный 

- системно-функциональный 

- системно-исторический 

 Системно-структурный подход предполагает изучение тревожности как цельного, 

интегрального явления. «Система» - «целое, соединение»- определяется как «множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих 

определенную целостность, единство», «структура, представляющая собой единство 

взаимосвязанных частей», где «структура» - «строение, устройство» [6].  

Системный подход - определение структуры, то есть совокупности связей между 

элементами системы, отражающих их взаимодействие.  

Структурный подход - разделение поставленной задачи на функции. Таким 

образом, системно- структурный подход означает выявление состава компонентов именно 

данной системы и связей между ними, обеспечивающих целенаправленное 

функционирование целостного объекта. Структурный подход к исследованию личности 

позволяет измерять универсальные базовые свойства и дает возможность прогнозировать 

поведение человека в максимально широком классе возможных ситуаций. В развитие 

проблемы личности на основе системно- структурного подхода внесли С.Л.Рубинштейн, 

А.Н.Леонтьев, Б.Г.Ананьев, А.В.Петровский, К.К.Платонов, Л.И.Божович. Под структурой 

они понимали не только ее строение, но и сложные развивающиеся взаимосвязи между 

отдельными ее компонентами, свойствами, функциями. Системно-функциональный подход 

рассматривает состояние тревоги как специфическую отражательную форму психики, 

запечатлевающую отношения между предметным миром и человеком или между людьми, 

где тревога, влияя на компоненты любого из уровней проявления активности, играет либо 

положительную роль, являясь мобилизатором резервов психики, либо отрицательную. 

Системно-исторический подход раскрывает причинность тревоги в социальном, 

психологическом и физиологическим аспектах.  

В рамках психолого-правового подхода правосознание рассматривается как сфера 

сознания, включающая совокупность знаний, умений, ценностных ориентаций, чувств по 

отношению к правовой действительности, правовых установок, регулирующих правовое 

поведение личности. Это источник правовой активности человека и внутренний регулятор 

юридически значимого поведения [12]. В исследованиях правосознания, проведенных 

Ратиновым, были выявлены некоторые закономерности зависимости правового сознания от 

различных психологических факторов.  

Изучая психологические особенности, преступивших закон субъектов, было 

установлено, что одной из присущих психологических черт личности нарушителей, 
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является низкий или высокий уровень тревожности, который порождает такие черты, как 

подозрительность, мнительность, мстительность, которые в большинстве случаев 

сочетаются с беспокойством, напряженностью, раздражительностью, что, в свою очередь, 

повышают риск совершения правонарушений. Ю.М.Антонян отмечает, что «среда, для 

людей с высокой тревожностью, ощущается как враждебная. В связи с этим у них 

затруднена правильная оценка ситуации, и эта оценка легко меняется под влиянием 

аффекта. 

Повышенная восприимчивость к элементам межличностного взаимодействия 

приводит к тому, что индивид легко раздражается при любых социальных контактах, 

ощущаемых как угроза для него». Все трудности и неприятности, с которыми 

сталкиваются люди с высоким уровнем тревожности в жизни, рассматриваются ими как 

результат чьих-то враждебных действий. Тревожность, по мнению Ратинова, является 

психологической основой преступного поведения. В основе тревожности лежат 

неосознаваемые субъектом источники угрозы, связанные с депривацией потребности в 

безопасности.  

Чувство страха у таких людей проявляется в постоянном ощущении неуверенности 

в себе, в других, в постоянном ожидании опасности, которая может произойти в любой 

момент. Такое преувеличенное ожидание опасности, носящий угрожающий характер для 

субъекта часто приводит к дезорганизации поведения, изменяя его направленность и 

стимулируя преступное поведение, когда субъект оценивает угрозу как критическую. 

Крайней степенью тревожности является страх смерти.  

В рамках нашего исследования проводился анализ связи тревожности с уровнем 

правового сознания студенческой молодежи. В исследовании приняли участие 226 

студентов в возрасте 18-24 лет. Из них 184 человека (83.2%) девушек и 42 человека (16.8%) 

юношей. При составлении выборки использовалась стратегия рандомизации, которая 

используется для создания простых случайных чисел. Выборка в данном исследовании 

рассматривалась как единая – студенты. Возрастная характеристика студентов составила: 

18-19 лет-71 человек (31.4%); 20-21 год -120 человек (53.1%); 22-24 лет-35 человек (15.5%). 

Распределение по курсам составило: 1 курс - 54 человек; 2 курс - 66 человек; 3 курс - 80 

человек; 4 курс – 26 человек.  

Для реализации задач исследования и проверки выдвинутых гипотез были 

использованы следующие методики для определения уровня тревожности и правового 

сознания студентов: Муслумов Р.Р. «Измерение отношения к праву и правовых установок 

студентов», тест «Определение склонности к отклоняющемуся поведению», 

 «Методика измерения уровня тревожности Тейлора, адаптация Т.А.Немчинова», тест 

 «Исследование тревожности».  

Из общего числа опрошенных студентов (226 человек) высокий уровень 

тревожности имели 62 студента (27.4%), средний уровень тревожности имели 110 

студентов (48.6%) и низкий уровень тревожности имели 54 студента (23.8%). Анализ 

правового сознания студентов по результатам опросников показал: высокое правосознание 

имеют 20 человек (8.8%); среднее правосознание имеют 160 человек (70.8%); низкое 

правосознание имеют 46 человек (20.4%).  

Анализ уровня правового сознания студентов, имеющих высокий уровень 

тревожности (62 студента) показал, что из них 22 студента (35.5%) имели низкое 

правосознание. Из общего числа студентов, имеющих низкий уровень тревожности (54 

человека), 8 студентов (14.8%) из них имели низкий уровень правосознания. В общей 

сложности, из числа студентов с высоким и низким уровнем тревожности (116 студентов- 

51.35%), количество студентов с низким уровнем правового сознания составило 30 человек 

(25.8%) Из числа студентов, имеющих средний уровень тревожности (110 человек), низкий 

уровень правосознания имели 16 человек (14.5%).  
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Анализируя данные исследования можно сделать вывод, что между уровнем 

тревожности и правосознанием существует определенная связь. Количество студентов с 

низким уровнем правосознания (35.5%) среди студентов с высоким уровнем тревожности 

было более чем в два раза, чем среди студентов, имеющих средний уровень тревожности 

(14.5%).   

Состояние тревожности самым негативным образом влияет на психику 

студенческой молодежи. Личность с высоким уровнем тревожности воспринимает 

окружающий мир как несущий угрозу и вместо того, чтобы использовать психическую 

энергию на созидательную деятельность, субъект тратит ее на защиту от мнимой 

опасности, которая как снежный ком с каждым разом все больше и больше увеличивается, 

угрожая психической, социальной и физической безопасности индивида. Состояние 

высокой тревожности – это, своего рода, «состояние войны с ветряными мельницами». 

Люди с высокой тревожностью чаще живут либо прошлым, чего уже не вернуть, либо 

будущим, которое, возможно, никогда не настанет. Д.Карнеги писал: «Наша главная задача 

- не заглядывать в туманную даль будущего, а действовать сейчас, в направлении, которое 

нам видно…Бессмысленная трата энергии, душевные страдания, нервное беспокойство 

неотступно следуют по пятам человека, который беспокоится о будущем» [4]. Христос 

сказал: «Довольно для каждого дня своей заботы» [2].  

Изучение влияния тревожности на правосознание студенческой молодежи 

позволило сделать следующие заключения. 

Личностная тревожность является одним из психологических факторов, негативно 

влияющих на формирование правового сознания студенческой молодежи.  

Создание благоприятных социальных, психологических, экономических условий 

позволит повысить уровень правового сознания студенческой молодежи и снизит 

криминогенную напряженность нашего общества. 

Проблема личной тревожности студенческой молодежи может быть решена 

включением образовательных программ по психологии для студентов вузов, что поможет 

минимизировать влияние негативных психологических факторов на студенческую 

молодежь.  
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Micu Marieta, Rusnac Svetlana 

COMPLEXITATEA FENOMENULUI ADAPTĂRII SOCIALE A 

ADOLESCENŢILOR CU CES  

THE COMPLEXITY OF THE SOCIAL ADAPTATION OF ADOLESCENTS WITH 

SPECIAL EDUCATION NEEDS 

Rezumat  

Articolul prezintă dificultatea adaptării sociale a adolescenților cu CES. În rezultatul analizei 

bibliografice se constată că adaptarea socială a adolescenților cu CES comportă legitățile caracteristice 

vârstei: influența dezvoltării capacității de control cognitiv asupra adaptării la contextele sociale și 

culturale, devenite mai numeroase și variate în etapa de tranziție de la copilărie la vârsta adultă, prin 

edificarea unor modele comportamentale bazate pe sentimentul de autonomie și responsabilitate 

personală; trecerea de la comportamentul orientat spre sine, la cel orientat spre alții, la acceptarea de la 

egal la egal, la formarea de relații sociale complexe în grupurile de semeni, la experimentarea 

judecăților sociale privind echitatea și reciprocitatea;  formarea unor rețele puternice de prietenie, care 

devin un agent puternic al învățării sociale și formării patternurilor comportamental-relaționale; 

contradicția evidentă dintre demonstrarea de maturitate cognitivă și impulsivitate, nereținere 

(imaturitate afectivă), manifestarea flexibilității controlului cognitiv; dezvoltarea motivației intrinsece 

și orientarea spre viitor – spre perspectivele formării profesionale, afirmării sociale. Însă, adolescenții 

cu CES, din cauza deficiențelor pe care le suportă, necesită sprijin social deosebit, agenți responsabili 

de acesta fiind școala și familia. 

Cuvinte-cheie: adolescență, cerințe educaționale speciale, adaptare socială, agenții adaptării 

sociale, școala, familia. 

Abstract 

The article presents the difficulty of social adaptation of adolescents with special education 

needs (SENs). As a result of the bibliographic analysis it is found that the social adaptation of 

adolescents with SENs behaviors that are characteristic of age: he influence of developing cognitive 

control capacity on adapting to social and cultural contexts that have become more numerous and 

varied in the transition from childhood to adulthood by building behavioral models based on the sense 

of autonomy and personal responsibility; the transition from self-orientated, to peer-oriented, to peer-

to-peer, to the formation of complex social relationships in peer groups, to the experimentation of 

social judgments on equity and reciprocity; formation of strong friendship networks that become a 

powerful agent of social learning and the formation of behavioral-relational patterns; the obvious 

contradiction between the demonstration of cognitive maturity and impulsivity, non-maintenance 

(affective immaturity), the manifestation of the flexibility of cognitive control; the development of 

intrinsic motivation and orientation towards the future - the perspectives of professional formation, 

social affirmation. However, adolescents with SENs, due to the deficiencies they face, require special 

social support, the agents responsible for this are school and family. 

Key words: adolescence, special educational needs, social adaptation, social adaptation 

agencies, school, family. 

Analiza fenomenului adaptării sociale nu poate fi realizată în afara unei dintre cele mai 

dezvoltate și ample teorii – teoria sistemelor funcționale a renumitului cercetător rus П. К. 

Анохин. Examinând legitățile evoluției vieții de la cele mai simple la cele mai complexe forme, 

П. К. Анохин a definit principiile care acționează la nivel de acomodare a indivizilor la factorii 

de mediu pe parcursul ciclului lor de viață [40, 41]. Deși П. К. Анохин a explicat fenomenul 
general al adaptării organismelor vii, unele dintre postulatele teoriei sistemelor funcționale sunt 

relevante pentru înțelegerea fenomenului adaptării sociale.  În contextul influenței factorilor 

spațio-temporali asupra procesului de adaptare, am remarcat [40, p. 406]: 
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a) importanța succesiuni evenimentelor din ambianță asupra adaptării organismelor vii, 

în cadrul căreia cercetătorul rus a menționat rolul deosebit al acțiunilor repetate, dar 

și a celor singulare, în special asupra unui individ separat; 

b) specificitatea modificărilor adaptive, care este determinată de configurația distinctă a 

factorilor de mediu. 

După cum menționează ulterior cercetătorul rus Анохин А. М., în accepțiunea comună 

fenomenul adaptării sociale este perceput  ca o expresie a fezabilității organizării și funcționării 

organismelor și a grupurilor sociale. Astfel conceptele de fezabilitate și adaptare  sunt adesea 

tratate ca sinonime. Cu toate acestea, în funcție de contextul social se folosesc pentru definirea 

acestui fenomen și alte concepte: ”ajustare”, ”acomodare”, ”oglindire”, ”percepere a normelor și 

idealurilor”, ”intruziune”, ”alăturare la echipă” și altele [39]. 

Conform logicii cercetătorului Анохин А. М. [39], adaptarea poate avea loc numai acolo 

și atunci, când societatea este pregătită pentru acest proces, se structurează așa cum se dorește și 

are o anumită resursă pentru aceasta. Această directivă posedă o structură este formală și relativ 

situațională: granița (conceptul promovat de cercetător) delimitând situațional ambianța actorului 

social și condițiile adaptării, divizate în modalitatea de amplasare în anumite hotare (factorul 

spațial) și timp (factorul temporal), care pot fi accesibile subiectului (”aici și acum”), sau 

inaccesibile în prezent (”acolo și atunci”).  Granița poate fi realizată în diferite moduri, are 

acoperire temporală și spațială diferită, în funcție de identitățile personală și socială ale 

individului, conform căror persoană acționează ca un subiect distinct sau ca un reprezentant al 

unui grup. Astfel, granițele lumii reale pot fi stabilite în funcție de caracteristicile individuale și 

cele formate prin aderență la anumite comunități, cum ar fi  familia, grupul etnic, confesional, 

organizația, statul etc. 

Referindu-se la cercetările recente [22], Анохин А. М. menționează permeabilitatea 

granițelor și rolul lor în intersecția de idei, bunuri, capital și oameni. În prezent granița ”este mai 

puțin o locație de restricție, decât un motiv de reuniune, cooperare, vecinătate” [22], un punct în 

spațiu unde se realizează tranzitarea și schimbul de resurse, progresul mutual, ajutorul și asistența 

reciprocă. Astfel, se constituie un nou spațiu social, o formă nouă de, se creează rețele sociale mai 

durabile, pe o perioadă lungă de timp, toate acestea afirmând forme noi de interacțiune între 

oameni [39].  

Principalele efecte și indicatori adaptivi sunt: integrarea, echilibrul dinamic și auto-

reglementarea/autoorganizarea. Le voi analiza pe rând, în continuare.  

Integrarea desemnează însușirea unui sistem de a reuni într-un tot unitar componentele 

sale, ele fiind, astfel, subordonate funcției întregului. Dar fiecare componenta sau organ luat 

separat nu are însușirea ființei în totalitatea sa. Analizând noțiunea, cercetătorii menționează că 

integrarea socială indică principiile prin care indivizii umani sunt legați unul de altul în spațiul 

social și se referă la relațiile dintre aceștia, adică modul în care ei acceptă regulile sociale. 

Integrarea unui sistem social înseamnă interacțiunea reciprocă a diferitelor segmente într-o 

structură social, dar nu și armonia absolută a relațiilor și/sau interacțiunilor, presupunând 

succesiunea stărilor de conflict-ordine, dar și de stabilitate a relațiilor sociale, de compensare a 

echilibrului între diferite unități sociale și grupuri. În cel mai larg sens, termenul de integrare este 

folosit pentru a defini evoluțiile care determină conexiunile dintre diverse elemente  la nivel de 

societate, sistem social, comunitate sau altă formațiune. Concepția de integritate este important și 

în alte perspective teoretice care utilizează alte noțiuni, precum cele de consens, solidaritate, 

corespondență etc. [2] 

Echilibrul dinamic poate fi înțeles ca un flux permanent de materie, energie, informație 

dinspre un sistem către mediul ambiant și invers, în condiţiile păstrării integralității organismului / 

sistemului. Echilibrul este expresia de stabilitate a unei entităţi în mediul de apartenență, 

concomitent cu tendința sa de a se deosebi de restul lumii. El consta în menținerea aceleiași stări 

de mișcare sau repaus, în condiţiile când asupra ființei se exercita forţe contrării. La rândul sau, 
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ruperea echilibrului dinamic produce prăbușirea, dezorganizarea structural-funcţionala a 

sistemului. Conform opiniei lui Talcott Parsons [25, p. 423],  conceptul de echilibru este un punct 

de referință fundamental pentru analiza proceselor prin care un sistem, fie supus exigențelor 

impuse de un mediu în schimbare, sau fără de schimbări esențiale de structură,  tinde spre anumite 

modele normative. Echilibrul social are drept model normativ cultura ca institut și ca model, care 

exercită funcția de întreținere a acestei stări de balanță. Dezechilibrul conduce la schimbări 

structurale, care, conform opiniei cercetătorului, sunt agreabile sau dezagreabile. Schimbările sunt 

provocate de starea internă a sistemului (la nivel de relații sistem-indivizi umani, dar și factori 

ambientali) sau de relațiile cu alte sisteme din mediu (culturi care afectează normativitatea 

culturală intersistemică). Parsons [25, p. 426] a menționat că inerția unor modele culturale nu 

determină unisens predominanța  în practica socială a stabilității asupra schimbării. Orientarea 

spre realizarea anumitor scopuri poate conduce atât la inerție – manifestare a echilibrului social, 

deci și a adaptabilității, cât și la schimbare socială – dezechilibru cu tendință spre înlăturarea 

elementelor cu caracter neadaptativ și realizarea adaptării.  

Auto-reglementarea (autoorganizarea) reprezintă o proprietate a întregului, dar și a 

parţilor sale constituente, implicându-se în selectarea informaţiilor și demersurilor adecvate ce 

răspund intereselor de moment şi de perspectiva a sistemului. Adecvarea răspunsului la 

necesitățile sistemului presupune, de fiecare dată, compararea valorilor structural-funcționale 

atinse de un sistem cu comanda acestuia. Auto-reglementările presupun comparări active între 

anumite norme şi perturbări externe suferite sau anticipate. Sunt, astfel implicate coordonări de 

ansamblu, sinergii, controale periodice ale homeoreziei prin reglarea vitezelor de asimilare a 

ritmurilor vitezei propice, a normelor de reacție, a adaptabilitaţii, înțeleasă în sensul unei 

capacitaţi de a face fata unor situaţi, forţe, rezistenţe. În calitate de condiții ale auto-reglementării 

cercetătorii descriu reprezentările Sinelui Real și Sinelui Ideal, precum și a Sinelui în Viitor [20], 

constructele personale în forma sarcinilor de viață, proiectelor sau năzuințelor [8], planurile de 

viitor, privind traiectoria personală în carieră sau în viața de familie [38].  

J. Piaget [26, 27] consideră ca operaţiile fundamentale ale adaptării sunt: asimilarea și 

acomodarea. El consideră ca aceste operaţii se constituie ca poli complementari ce funcționează 

sincron, sinergic. 

Asimilarea presupune încorporarea unor elemente actuale la o organizare prealabilă a 

subiectului, la structura acestuia. Ea poate fi considerată ca aducere la "numitorul cunoaşterii 

individuale" a unor date noi. 

Asimilarea poate fi funcțională și în acest caz, ea se exprimă prin repetarea cumulativă și 

racordarea unui obiect la o funcție data. În acest caz, schemele rămân neschimbate sau se schimbă 

puțin, fără discontinuitatea stării precedente, putându-se acomoda direct la noua situație. 

Un caracter generalizat are orice asimilare, presupunând repetarea cumulativă, 

încorporarea treptata a obiectelor într-un cadru astfel reprodus. Anumite condiții duc la repetarea 

spontană. 

Asimilarea se produce sub forma de cicluri, de mișcări sau acte care se antrenează unele 

pe altele și se închid, devenind un tot [39]. Acest tip de asimilarea, numit generalizatoare, dă 

naștere la procedee care să-i permită încorporarea de obiecte din ce în ce mai variate la schemele 

existente, de exemplu, la o schema reflexă.  

Acomodarea are drept corespondent planul structural, iar drept scop determinarea, 

obişnuirea, potrivirea, familiarizarea, sensibilizarea a ceva în raport cu altceva. Ea desemnează 

orice modificare a schemelor de asimilare sub influenta situațiilor exterioare. 

Acomodarea este ajustarea la împrejurări noi a schemelor anterior constituite. La început, 

vorbim de o ajustare globala, iar în perspectiva, de conduite din ce în ce mai precise, soldate cu 

desprinderea treptata a realului de subiect, subiectul descentrându-se tot mai mult, iar realitatea 

înconjurătoare fiind percepută tot mai obiectiv. 
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Adaptarea implică activ subiectul uman, acesta trebuind sa facă fată permanent 

agresivităților de tot felul, mai mult sau mai puțin intense. Specificul situaţional, influenţele 

mediului se dovedesc a fi deosebit de importante pentru procesul adaptiv. Dar ele nu creează 

organe biologice sau psihologice, ci numai selectează variaţiile fenotipice, le fixează, le dezvoltă. 

De exemplu, comportamente mimetice, homocromii, imitaţii există la nivelurile de evoluție ale 

omului.  

Procesul de adaptare constă în acumularea unor conduite și realizarea unor ansambluri 

comportamentale cât mai diferite. Aceste conduite se exprima prin comportamente caracterizate 

de frecvente diferite. În acest sens, vorbim despre evoluţia adaptării, care presupune evoluția 

variabilității în interiorul comportamentului, confruntarea modelelor, a schemelor de acţiune cu 

mediul şi modificarea frecvenţei comportamentale datorită noilor presiuni de selecţie 

comportamentală. 

Legat de noţiunea de comportament de adaptare au fost elaborate o serie de concepte-

definiții. Astfel, unii autori [12, 18, 37] preferă termenul de ”conduită”. P. Janet [14] integrează în 

obiectul de studiu al psihologiei atât comportamentul (behaviorismul), cât şi viața psihică 

interioară, dezvoltând conceptul de conduita de adaptare care circumscrie: 

- totalitatea manifestărilor vizibile orienta te spre exterior; 

- totalitatea proceselor de organizare (interne) ale manifestărilor exterioare. 

De aceeași părere este și A. Porot [29] care definește comportamentul de adaptare ca o 

”modalitate de a fi sau de reacţiona a unui individ în viaţa obişnuită sau în prezenţa unor 

circumstanţe speciale”. 

Modalitatea de relaţionare la mediu este însa funcţie pe de o parte, de latura afectiv-

motivaţionala a individului, iar pe de altă parte, de contextul situaţional în care acesta se găsește la 

un moment dat. De aceea se poate spune despre comportament că reprezintă: ”totalitatea reacțiilor 

pe care o ființă vie le exprimă în mod organizat față de incitațiile incluse în factorii de mediu” [35, 

p. 164]. 

Ca atare, confruntându-se cu un mediu atât de schimbător, adaptarea indivizilor este o 

cerinţa "sine-qua-non". Însa, adaptarea - cu transformarea mediului şi armonizarea la noi condiţii - 

nu urmează aceeaşi curbă la toți indivizii. 

Fenomenul adaptării este conceput şi totodată problema globală ce interesează toate 

științele despre om. Prin sfera şi conţinutul extrem de larg, adaptarea se leagă de tot ceea ce este 

mişcare, acţiune, viaţa. 

Referindu-ne la principalele finalităţi adaptive putem spune că fiinţa umană, adaptându-

se, răspunde unor scopuri de interes personal şi social. Aceasta s-ar traduce prin aceea că individul 

reuşeşte să se potrivească, să se modifice intern și extern (adaptarea autoplastică), ori să producă 

schimbări la nivelul ambiental (adaptare aloplastică). În felul acesta, fiinţa adaptată este "aptă de", 

"capabilă de", "compatibilă cu", " complementară cu", "în raport cu" [17]. Ea se simte "ca acasă", 

iar pentru ceilalţi "nu mai este un străin", stabilind, astfel, o corelaţie de referinţa pentru sine și 

mediu și contribuind, totodată, la viaţa sociala, la creşterea treptata a independenţei fiinţei. 

Pe de altă parte, adaptarea vizează: 

 conservarea şi dezvoltarea funcţională a structurilor biopsihologice în limitele lor, în 

condiţii variate, chiar agresante din partea mediului; 

 modificarea unui ciclu organizat; 

 organizarea Eului şi o independenţă progresivă a acestuia, rezultată din stabilirea 

psihismului în sensul unei stabilități cinematice caracterizată printr-o deschidere 

crescândă a posibilităților dobândite în cursul evoluţiei ontogenetice; prin deplasări de 

echilibre în raport cu modele autoreglatoare. 

Utilitatea pentru personalitate constă într-o semnificație fundamentala a adaptării prin 

relaţia cu ceva, cu cineva. Orice acțiune este îndreptată spre o țintă, iar aceasta nu poate fi 

îndreptată decât în funcţie de utilitate ei pentru viaţa personala a individului. În consecinţă, 
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personalitatea umană presupune un dinamism corespunzător ce explica organizarea gândirii şi 

comportamentului. 

În acelaşi timp, fenomenele vieţii sunt supuse parţial determinismului extern, dar ele se 

desfășoară în conformitate cu un scop și ţinând seama de un anume film genetic. Caracterul 

teleologic face din personalitate un subiect al acţiunii în sensul că ea nu reacţionează numai la 

stimulii din mediu pentru a se adapta, ci acţionează asupra lumii în formă practică, adică îşi 

realizează propriile sale proiecte şi totodată schimbă mediul pentru al adapta la proiectele sale. 

Fiecare persoană are un fond propriu ereditar, iar dezvoltarea ei are loc în condiţii 

specifice de mediu, faţă de care acesta depune efort continuu de adaptare. O cunoaştere corectă a 

adolescentului în vederea înțelegerii lui şi a organizării unei acţiuni de direcționare implică o 

prelucrare, în ansamblu, a datelor obţinute prin investigaţii profunde şi formularea unor concluzii 

fundamentate pe aprecierea obiectiva a tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare. Adolescentul este 

considerat sub aspectul caracteristicilor sale de personalitate, ca fiind rezultatul interacţiunii dintre 

fondul sau ereditar, condiţiile de mediu în care se dezvoltă şi acţiunile educative exercitate asupra 

sa. Adolescentul și mediul său alcătuiesc o unitate dinamică, în interiorul cărora se desăvârșește 

procesul de maturizare, pe doua linii de evoluție: 

- a procesului de socializare – prin  care se asimilează experiența social-istorică;  

- a procesului de individualizare – de structurare specifică a caracteristicilor de 

personalitate. 

 Necesitatea de a înțelege adolescentul în ansamblul personalității sale impune adoptarea 

unui punct de vedere funcțional ca o consecință a dependenței individului de mediul în care se 

dezvoltă precum și a metodei longitudinale, conform cărei evoluția adolescentului este urmărită în 

succesiunea anilor. Se adoptă astfel un punct de vedere dinamic, adolescentul fiind privit în 

interdependenta factorilor care alcătuiesc personalitatea sau prin caracteristicile vieţii sale de 

relaţii sociale. 

Cercetarea procesului adaptării sociale necesită evidența perioadei de vârstă, pusă în 

discuție. Referindu-ne la adolescență, menționăm că cronologic este o perioadă în dezvoltarea 

organismului uman, care urmează pubertății şi precede starea de adult. Este cuprinsă, în general, 

între 14 şi 18 ani, având multiple aspecte particulare care se deosebesc de la individ la individ. Se 

caracterizează prin dezvoltare fizică şi neuropsihică pronunţată, explicabilă prin faptul că sistemul 

neurovegetativ și cel endocrin ajung în faza lor finală de dezvoltare. Este vârsta speranțelor, 

aspirațiilor pentru realizare, orientării spre viitor. Desigur, în era cunoașterii și a informațiilor în 

care trăim, adolescența se manifestă oarecum diferit, față de perioadele anterioare. Noile 

tehnologii oferă informații adolescenților despre orice lucru care-i captivează, viața a devenit mai 

ușoară, fiind aproape total înlocuit efortul fizic cu muncă intelectuală. Ambianța e în continuă 

schimbare, în fiecare zi inventându-se ceva nou. Astfel, adolescentul contemporan parcurge 

procesul adaptării sociale în cadrul unui mediu aflat în permanentă schimbare și inovare. Aceasta 

nu lezează din capacitățile adaptive, cu toate că, conform mai multor studii, inadaptarea este o 

realitate mai frecvent întâlnită în societățile în schimbare, decât în cele aflate în stare de inerție.  

În general, lumea sufletească a adolescentului are particularitățile ei, prin care se 

deosebeşte de lumea sufletească a adultului. Adolescentul însușește realitatea printr-un dublu 

proces. de asimilare și acomodare [26]. În acest sens, educaţia este mijlocul de a conduce 

adolescentul din lumea viselor sale în lumea reala. Aceasta "trecere" poate constitui pentru mulţi 

adolescenți o criza gravă cu implicaţii asupra dezvoltării şi a sanitații mintale. Un rol deosebit de 

important pentru această perioadă revine formării personalității adolescentului. Cercetătorii [16] 

pun un accent deosebit pe următoarele aspecte implicate în formarea personalității adolescentului: 

familia, şcoala și societatea. 

Inadaptarea este o stare individuală, dar poate fi raportată la categorii de persoane care 

suportă limitări, dificultăţi, tulburări, nu cu scop de etichetare, ci pentru găsirea unor căi de ajutor 

educativ și a apela la intervenţiile corectiv-recuperatorii cunoscute şi verificate.  
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Vorbind de adolescență, punem un accent deosebit pe inadaptarea școlară. Inadaptarea 

şcolara se refera la dificultățile de a îndeplini sarcinile şcolare, cât şi la eșecul de integrare în 

mediul şcolar din care adolescentul face parte. Îndeplinirea cu dificultate a sarcinilor şcolare poate 

fi înregistrată la toate disciplinele (globală), sau la un obiect, sau la o anumită arie curriculară 

(parțială).Vorbim în acest caz de o inadaptare pedagogică sau instrucțională. Există și inadaptarea 

comportamentală care se refera la tulburările de relaţionare a adolescentului cu colegii, paringii 

sau profesorii şi la încălcarea regulilor colectivității şcolare sau extraşcolare. 

 Cauzele inadaptării şcolare pot fi de natură [1, p. 8]: 

- intelectuală - tulburări ale dezvoltării cognitive generale, identificabile prin teste 

psihologice de inteligentă; 

 - para-intelectuală - tulburări permanente sau ocazionale ale atenţiei; 

- instrumentală - tulburări de percepţie, integrare cerebrală și răspuns motric ce afectează 

limbajul și psihomotricitatea; 

- organică - tulburări care au la origine o etiologie organică; 

- afectivă - tulburări prin perturbarea echilibrului emoţional. 

 S-a constat ca există trei mari tipuri de inadaptare la vârstele minore:  

- inadaptarea datorată întârzierilor sau tulburărilor dezvoltării intelectuale, manifestate 

prin incapacitatea de a oferi răspunsuri adecvate solicitărilor ambianţei din cauza 

deficitului intelectual; 

- handicapurile senzo-motorii şi tulburările instrumentale care acţionează defavorizant în 

adaptarea armonioasă la nivelul funcţiei de recepţie senzoriala (tulburări de vedere, 

auz), de expresie (handicap motor, instabilitate psiho-motorie) și a funcţiilor 

instrumentale (tulburări sau întârzieri ale dezvoltării limbajului oral şi scris etc.); 

- tulburările și dificultățile de construcţie şi cristalizare a personalității, referitoare la 

minorii așa-zis ”caracteriali” și manifestate prin conduite inadaptate, agresivitate, 

bizarerii, în general, comportamente care vizează mai ales aspectele etico-morale ale 

conduitei şi relaționării sociale. 

 Se poate completa această listă cu alte forme ale inadaptării. De exemplu, adolescenții 

contemporană trăiesc puternic sentimentul de insecuritate, pulsionat de ritmul accelerat al 

schimbărilor socio-economice și culturale, de incertitudinile părinților fată de viitorul economic și 

poziţia lor socială, de aparența de libertate excesivă, de inadeziunea la valori din motivul că 

acestea par a fi improprii generaţiei lor. Toate aceste dificultăți sociale și încă multe altele îi 

împing uneori pe adolescenți spre apatie sau agresivitate, negarea societății, culpabilizarea 

părinților și profesorilor de nerealizările lor. E dificil să definești o asemenea formă de inadaptare, 

probabil ea ar putea fi numită inadaptare la responsabilitățile sociale sporite în raport cu 

capacitățile cognitive, socio-afective, volitive caracteristice vârstei adolescenței. 

 Invazia generalizată a informaticii şi tehnologiei în practica şcolii şi familiei, dezvoltarea 

unei automatizări excesive prin care orice lucru pare a fi facil și rezolvabil, carențele de 

comunicare verbală cu persoanele semnificative din mediul social apropiat, cu semenii, 

transformarea adolescentului într-un spectator permanent al imaginilor de pe marile ecrane, de la 

televizoare sau monitoare, care îi diminuează posibilitatea de a se manifesta ca factor activ al 

comunicării interpersonale, exercită, la fel, efecte noneducative. Prea poate asemenea tip de 

inadaptare poate fi numit – inadaptare de reflectare a efortului educațional. 

 Este adevărat însă că situaţiile descrise mai sus nu sunt permanente și pot fie înlocuite de 

stări de hiperexcitabilitate, de emotivitate crescută, de impresionabilitate excesivă, care, la fel, nu 

sunt propice învăţării şi formării şcolare şi profesionale, și aceasta cu atât mai mult cu cât 

adolescenții resimt decalajul între lumea şcolii şi viața socială reala, trăiesc dramele tensiunilor 

intra-familiale și mai ales pe cele care se referă la ei însăşi. 

 Faptul că majoritatea adolescenților evoluează spre comportamente adaptate şi conduite 

eficiente impune constatarea că dezvoltarea globala a personalității este un proces de adaptare, 
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rezultat din relaţia dinamică constrângeri – răspunsuri așteptate și eficiente. Ar fi, totuşi, eronat să 

se considere că, în întregime, comportamentele inadaptate sunt nejustificate. Există situaţii când 

anumite atitudini, considerate acum ca inadaptate, vor putea fi în viitor apreciate ca progresiste, 

adaptate, exprimând un protest fată de constrângeri excesive nedemne și deci inacceptabile. 

 Din punctul de vedere al dezvoltării psihologice, adaptarea este atât un indicator, cât și 

un efect al acesteia, rezultat al procesului de diferenţiere și organizare prin care se realizează atât 

echilibrul intern, cât și adaptarea externa. Astfel se explică situaţiile de inadaptare manifestate 

prin comportamente specifice, prin stările de dezechilibru intern al unui individ real și activ în 

comparaţie cu unul primitor al constrângerilor la care trebuie doar să se supună. Fiecare individ 

este motorul propriei adaptări, care va avea o dinamică relativ comună tuturor şi rezultate 

specifice fiecăruia. Există pentru fiecare adolescent perioade şi conjuncturi maximal favorabile 

internalizării constrângerilor externe. 

Cercetătorii [21, p. 739] au descoperit ca adaptabilitatea este un predictor al bunăstării 

subiective și al capacității de orientare spre scop. Elevii adaptați au fost ”mai ambițioși în 

planurile lor de viitor (intenție pozitivă), mai capabil să țină pasul cu ritmul rapid și natura 

variabilă a lecțiilor (participare la activitățile de clasă), au experimentat rezultate academice mai 

pozitive (bucurie de școală), și au demonstrat mai puțin înclinația spre conduite defensive 

(subevaluare) sau de renunțare (dezangajare)” [21, p. 740]. În cadrul studiului s-a stabilit că 

adaptabilitatea corelează mai puternic cu începutul adolescenței, cu conștiinciozitatea și 

convingerile despre propria dezvoltare intelectuală [21, p. 742].  Dintre predictorii non-academici 

ai adaptabilității, cercetătorii au identificat pe cei mai importanți – stima de sine, satisfacția de 

viață, simțul pozitiv al sensurilor și scopurilor  [21, p. 728].   

În fiecare etapă cronologică de dezvoltare, persoana are resurse, motivaţii şi mecanisme 

diferite de adaptare. Nivelul de dezvoltare produce și face active noi procese şi modalități de 

adaptare, de planificare, de amânare sau evitare, într-o corespondenţa mai mare cu realitatea, 

printr-o analiză prealabilă a situaţiilor şi controlul mintal al activităților posibile. În acest proces 

pot apare dezechilibre majore în ceea ce priveşte maturizarea şi integrarea conduitelor adaptate, 

adică internalizarea constrângerilor. Daca aceste constrângeri nu acționează progresiv și elastic, se 

ajunge la cristalizarea unei personalități care este structurată pe interdicţii, pe mecanisme de 

inhibiţie continuă, fapt care va duce la stări de aparent echilibru, la tensiuni şi conflicte interne, în 

ultima instanță la inadaptare. 

 Evoluţia persoanei nu este continua și lineară, ci prezintă momente de stagnare şi avânt, 

dar toate acestea într-o succesiune logica și articulată, fiecare stadiu fiind un nivel de organizare 

funcţională în echilibru dar care, progresiv, devine insuficient dezvoltării complexe şi adaptate. 

Dezvoltarea şi adaptarea presupun stări de inadaptare funcţională relativă și provizorie. Stările de 

criză temporară sunt adesea provocate inconștient chiar de persoana în cauză, pentru că acestea îi 

oferă prilejul și justificarea schimbării, a descoperirii de noi conduite sau sisteme de organizare 

comportamentala. Cronicizarea stării de criză, prelungirea excesivă sau chiar rămânerea într-o 

perpetuă stare de inadaptare vor trebui să facă obiectul atenţiei celor avizaţi, pentru a interveni, 

atenua sau rezolva aceste situaţii dramatice. 

 Nu orice adaptare este acceptabilă și orice inadaptare supărătoare. Oprirea dezvoltării 

unor structuri care ar fi trebuit să evolueze - chiar dacă până la un anumit moment dezvoltarea 

acestora a fost armonioasă nu este un fapt pozitiv; doar o perspectivă genetică poate oferi un 

răspuns asupra valorii pozitive sau negative a adaptării şi / sau inadaptării permițând, totodată, să 

nu se confunde "palierele de echilibru" - caracterizate prin dominaţia sistemelor de conduite 

adaptate - cu stagnarea dezvoltării înaintea maturizării etapa în care pot să se instaleze "fixaţii pe 

conduite inadaptate". 

 Așa cum s-a demonstrat, fenomenul de inadaptare se manifesta printr-o atitudine 

inadecvată sau de respingere a unor cerințe din mediul şcolar și social, concretizată în diferite 

forme de comportament deviant: minciună, furt, fuga de la şcoala, vagabondaj, acte de violenţă 
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etc. Una din cauze o constituie deficienţele mintale (genetice, dobândite). Acestea la rândul lor, 

sunt determinate de factori interni (anomalii cromozomiale, tulburări metabolice, degenerative) și 

factori externi (ingestie de alcool, intoxicaţii cu medicamente, radiaţii, infecţii materne, 

traumatisme cranio-cerebrale, subalimentaţie, infecţii, imaturitate organică la naștere). 

 Alte cauze sunt de ordin afectiv. Ele există la adolescenții care au fost privaţi de 

îngrijirea maternă în primii ani de viaţa. 

 Cauzele socio-culturale determină și ele unele întârzieri mintale, observate la 

adolescenții ce aparţin familiilor cu situație socio-economica inferioară, frustrate, cu posibilități 

economice şi culturale scăzute. Devierile de comportament întâlnim şi la adolescenții proveniţi 

din familiile dezorganizate, atrași în microgrupuri antisociale, din familii unde aceștia sunt 

angajați în stările conflictuale dintre părinți, sau li se oferă un regim educativ restrictiv ori excesiv 

de liberal. 

Astfel, la cerinţa specială de educaţie se ajunge pornind de la deficienţă, trecând prin 

handicap şi ajungând la nominalizarea căilor educative de răspuns la nevoi generale şi speciale, 

individuale și categoriale [44]. 

Adaptarea socială și psihologică a adolescenţilor cu CES se prezintă ca un proces de 

conştientizare a situaţiei și auto-acceptare a realității, presupunând modificări în comportament, 

comunicare și activitate în vederea realizării unui echilibru cu mediul social. Starea psihologică la 

adolescenţii cu CES într-un mediu de educaţie instituționalizată este exprimată printr-un nivel 

inadecvat al stimei de sine - subevaluare sau supraevaluare, dezvoltare suficientă a abilităţilor de 

comunicare, precum şi incapacitate de a respecta regulile echipei. Capacitatea de adaptare este 

influențată de factori, precum gradul de severitate al deficienţei, vârsta la care a fost aceasta 

depistata, natura și forma ei de manifestare. Calitatea adaptării psihosociale se reflectă în 

manifestările afective, volitive, cognitive şi de comunicare, determinând un profil distinct al 

personalităţii adolescentului cu CES. 

Cercetătorii contemporani menționează rolul adaptării și angajamentului școlar în 

sporirea adaptabilității general sociale a adolescenților, în special referindu-se la elevii cu CES 

[24]. Angajamentul școlar este un predictor puternic pentru indicatorii în ambele sensuri (pozitiv 

sau negativ) ale traiectoriei academice. Angajamentul școlar scăzut (negativ) este un factor 

puternic de risc pentru conduite dezadaptative, începând de la performanța academică joasă și 

până la abandonul școlar, de la devianta comportamentală, până la acte antisociale. Dezvoltarea 

angajamentului școlar în cazul adolescenților cu CES contribuie la realizarea succesului academic 

[10], care ajută la reducerea problemelor comportamentale, dezvoltă conduite adaptate și reduce 

riscul de abandon școlar  [19]. Angajament școlar indică la nivelul de implicare al elevului, al 

motivației de a învăța și de a realiza succese, al efortului de a atinge rezultatele dorite. Fiind un 

proces psihosocial, angajamentul școlar se realizează la intersecția dintre factorii individuali și de 

context: caracteristicile de personalitate, stările psihologice constituind fundamentul pe care se 

construiesc experiențele școlare, școala, familia și comunitatea asigurând valența pozitivă a 

acestora [24]. 

Din perspectiva interacționistă conceptualizarea angajamentului școlar se realizează în 

funcție de gradului în care școala satisface nevoile psihologice ale elevilor. Pentru a atinge valori 

maximale ale angajamentului, elevii trebuie să perceapă contextul școlar în concordanță cu 

necesitățile lor personale de autonomie, relaționare și competență. După cum se postulează în mai 

multe cercetări, caracteristicile individuale interacționează cu dimensiunile contextuale în 

modelarea  experiențele și trăirilor subiective față de școală [13]. 

În cazul elevilor cu CES dimensiunile contextuale urmează a fi adaptate la deficiențele pe 

care aceștia le prezintă, traiectoria educațională fiind ajustată la nevoile specifice.  

Pe de o parte, elevii cu CES înregistrează rezultate școlare exprimate în scoruri mai mici, 

ceea ce sugerează deficite asupra aptitudinilor academice de bază. La rândul său, acest lucru 

devine un factor de risc pentru viitoarele performanțe școlare, deoarece activitatea de învățare 
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devine mai exigentă și mai complexă [3]. Pe de altă parte, cu toate că majoritatea elevilor cu CES 

sunt școlarizați, sunt motivați să învețe și să se angajeze în activități de clasă, înțelegerea deplină a 

specificului angajamentului lor într-o instituție de învățământ generală nu este încă pe deplin 

cercetată și livrată către cadrele didactice [3]. 

Elevii cu CES pot experimenta rezultate negative în mai multe domenii, inclusiv în cele 

ce solicită activități motorii, abilități cognitive, lingvistice și de comunicare, prezintă dificultăți cu 

privire la controlul emoțiilor și al comportamentului, în general în exercitarea de abilități sociale 

sau capacități de învățare. Aceste caracteristici influențează negativ procesul de învățare, să 

răsfrâng asupra rezultatelor, în consecință reduc angajamentul școlar, pentru ca în cele din urmă 

să conducă la conduite asociate abandonului [15]. Contextul școlar impune cerințe și provocări, 

deseori dificile pentru un adolescent cu CES: comportamentale (de exemplu, să urmeze regulile, 

să-și aștepte rândul); privind sarcinile academice (de exemplu, înțelegerea noilor concepte, 

rezolvarea problemelor), în raport cu interacțiunile sociale (de exemplu, să aparțină la un grup și 

să se implice în rezolvarea de conflicte), toate acestea necesitând autoreglementare emoțională și 

comportamentală. Adolescenții ci CES se ciocnesc frecvent cu dificultăți în a le face față, fapt 

care provoacă un risc sporit pentru înregistrarea rezultatelor școlare slabe [6].  

Elevii cu CES experimentează participare mai redusă la activitățile școlare și niveluri mai 

joase ale stării de bine în cadrul grupului de semeni [10, 24]. Adolescenții cu CES care 

beneficiază de servicii educaționale în clase incluzive sunt mai susceptibili de a demonstra 

dezangajare cronică, în special în sarcini care necesită muncă independentă [30], comportând 

dificultăți datorate abilităților cognitive, nevoilor de instruire mult mai multiple și variate decât în 

cazul celorlalți elevi, aptitudini mai joase de cooperare, autoafirmare si autocontrol, iar pe de altă 

parte, manifestări mai evidente ale problemelor de comportament, hiperactivitate și lipsa de 

concentrare [11].  

Toate aceste cercetări demonstrează că există motive pentru cercetarea adaptării școlare 

și, în general, a celei sociale, a adolescenților cu CES, prin care s-ar clarifica factorii care 

contribuie la ameliorarea situației actuale. Dacă actualmente se pune un accent deosebit pe 

dezvoltarea abilităților cognitive și ajustarea comportamentelor la exigențele școlii incluzive 

(factori individuali, de personalitate), apoi în cele mai recente cercetări se conturează un interes 

sporit față de contextul social – școala, familia, societatea, care are un impact puternic asupra 

adaptabilității.  

La fel ca adolescenții fizic și mintal sănătoși, adolescenții cu CES parcurg procesul de 

socializare și adaptare socială, specificul cărui, în cele mai multe cazuri, depinde de deficiențele 

lor. Deficienţele fizice și mentale pot modifica semnificativ structura şi conţinutul achizițiilor și 

experiențelor sociale. Prin urmare, părinţii, profesorii şi serviciile speciale din instituţiile de 

învățământ (fie acestea generale incluzive sau speciale) au sarcina de a ajuta adolescentul cu CES 

ca nu numai să stăpânească conținutul programelor educaţionale, pentru a căpăta competențele 

cognitive necesare, dar și a insista în dezvoltarea abilităților sociale, prin dezvoltarea capacității 

de a controla în mod deliberat comportamentul în diferite situaţii, înregistrarea realizărilor în 

diverse sfere ale vieţii sale. Dificultăţile de adaptare socială pe care le suportă adolescenții cu CES 

pot fi cauzate de cel puțin trei motive [43]. Primul dintre acestea constă în faptul că la începutul 

pubertăţii au dat dovadă de manifestări diferite de normele general acceptate la vârsta 

corespunzătoare, care nu au fost soluţionate prin efort educațional. Al doilea motiv constă în 

limitarea cadrului relațional la adolescenți cu deficiențe asemănătoare (determinat de nevoia de 

afiliere – n.a.), deci și reducerea posibilității de comparare socială, fenomen definitoriu în 

formarea identității personale. Cel de-al treilea motiv prezintă cazul adolescenţilor cu CES din 

familii destrămate sau disfuncţionale. Esenţa lui constă în faptul că adolescenții nu sunt pe deplin 

conștienți de importanţa relaţiilor adecvate sex-rol pentru viața viitoare, datorită experienţei 

negative achiziționate în familie, lucru care complică mult asimilarea întregului spectru de 
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abilități de comunicare (importante pentru adaptarea socială), inclusiv în vederea creării în viitor a 

propriei familii. 

Ideea raportului dintre adaptarea socială și pregătirea pentru viața autonomă, lansată de 

cercetători [43], afirmă importanța dezvoltării spiritului de autonomie în calitate de stimul, scop și 

mijloc al adaptării. Dezvoltarea autonomiei presupune cultivarea capacității de libertate interioară, 

de auto-reglare în manieră proprie, ţinându-se cont de normele și regulile mediului social. 

Totodată, autonomia persoanelor cu CES presupune abilitatea de a se manifesta ca subiect unic, 

singular, autentic, autorizat cu drepturi și responsabilități în faţa propriei persoane şi a celorlalți 

din ambianță, fără de a leza din felul propriu de a fi. Autonomia este valoarea care se trăieşte şi se 

dobândeşte doar în planul interacţiunilor sociale, de aceea procesul prin care ea se transformă în 

achiziție personală este cel al adaptării sociale. Autonomia nu se achiziţionează ca un produs finit, 

ci se formează și se experimentează pas cu pas. Ea nu este doar un scop definitiv al adaptării 

școlare și sociale pe parcursul adolescenței, ci și un parcurs permanent al personalității, nu este o 

achiziţie pentru o anumită etapă a vieții, ci o construcţie constantă, nu este obţinută prin imitarea 

unor modele, ci se trăieşte efectiv în cadrul încercărilor şi erorilor de zi cu zi. Din punctul de 

vedere al adolescenților cu CES, autonomia nu este confortabilă, ea generează teamă, angoasă, 

presupunând autoasumări, capacitate de expunere liberă, de autoprezentare de pe pozițiile 

deținute, indiferent de faptul sunt ele niște puncte tari sau slabe, de asumare de responsabilităţi 

pentru realizări și eșecuri, de alegere cu riscul erorii, de justificare a propriilor acțiuni. Autonomia 

presupune depășirea fricii de a fi marginalizat, de a fi diferit de ceea ce cred alţii că este bine, de a 

nu fi integrat, de a trăi îndoiala, incertitudinea justeţii faptelor și gândurilor personale. 

Autonomia, ca ideal al rolul şcolii în adaptarea socială a adolescenților cu CES, se poate 

realiza doar atunci, când mediul școlar oferă posibilitatea trăirii unor experienţe eliberatoare de 

dependenţele normative conferite de limitele impuse de deficiență.. În acest demers de „a trăi 

autonomia” rolul profesorilor este de a le oferi elevilor cu CES o viaţă bogată în posibilităţi, de a-i 

ajuta să-şi preia responsabili pentru propriul proiect de adaptare socială. În acest fel autonomia 

poate deveni una dintre plus-valorile şcolii incluzive, o valoare ce oferă un cadru sănătos pentru 

viaţa socială şi, în acelaşi timp, calitate pentru viaţa personală. 

Prezentăm în continuare factorii și condițiile școlare și general sociale care conduc la 

eșecuri în socializarea și adaptarea socială a adolescenților cu CES.  

1. Accentuarea cadrului impersonal în comunicarea cu adolescenții cu CES, în special 

în mediul școlar. Mai mulți cercetători au scos în evidență contradicția dintre ”nevoia permanentă 

de suport emoțional și școlar individualizat a elevilor (în special la începutul adolescenței – n. a.) 

în interacțiunea profesor-elev ... important pentru sporirea motivației și bunăstării emoționale a 

adolescenților, și sporirea ponderii comunicării și interacțiunilor impersonale” [28, 31]. Limitarea 

raporturilor directe, utilizarea abuzivă a tehnologiilor orientate spre managementul, controlul și 

evaluarea cunoștințelor în defavoarea celor centrate pe personalitatea elevului, au efecte adverse 

de demotivare, dezangajare școlară a adolescenților cu CES. 

2. Subminarea sistemului valoric al şcolii de alte orientări valorice ale altor medii 

socializatoare în care adolescentul cu CES este integrat. Adolescentul cu CES confruntă în mediul 

social vast diverse dificultăți, survenite din atitudinile sociale care mai mențin caracterul de 

excluziune socială. În Clasificarea Internațională a Funcționalității, Dezabilității și Sănătății [36] 

dezabilitatea este definită ca un termen generic pentru deficiență, limitări ale activității și restricții 

de participare. Mai mult ca atât, dezabilitatea se manifestă în punctul de intersecție dintre o 

anumită stare de sănătate a persoanei, modalitatea acesteia de a o aborda și factorii de mediu care 

o susțin. Privațiunea de oportunități de participare deplină la activitățile socio-economice și 

culturale prin crearea de bariere fizice sau sociale pentru persoanele cu nevoi speciale, care 

conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății,  constituie circa 15% din populația 

globului (aproape un miliard, dintre care 120 milioane sunt copii și adolescenți), vine în 

contradicție cu politicile oficiale de incluziune [5]. Adolescenții cu CES confruntă dificultățile 
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perioadei de tranziție de la sistemul vechi de excluziune socială, la cel de contemporan de 

incluziune, zilnic ciocnindu-se de atitudini și condiții diferite, începând cu cele de acceptare totală 

și  facilitare a procesului de adaptare, și până la discriminare și excludere.   

3. Promovarea unor practici de socializare constrângătoare, punitive din partea adulților. 

Adolescența este o etapă de dezvoltare dificilă, deoarece implică tranziția crucială de la 

dependența de adulți, trăită în copilărie, la maturitate, independență și auto-suficiență. Provocarea 

cea mai evidentă pe care adolescenții o confruntă ține de dobândirea sentimentului de autonomie 

și responsabilitate pentru lansarea într-o lume recalcitrantă, o lume care solicită capacitatea de a 

demonstra comportamente și acțiuni personale în conformitate cu propriile scopuri [32]. Pentru a 

le dezvolta această capacitate, e nevoie de renunțarea la formele de control social din exterior, în 

favoarea dezvoltării autocontrolului. În raport cu adolescenții cu CES familia și școala devin 

agenți principali, asumându-și funcția de ”consultanță”, ”parteneriat” și ”gratificant” al 

experiențelor pozitive.   

4. Etichetările pozitive și negative, pot contribui la diminuarea stimei de sine și încrederii 

în sine. Pozitive sau negative, etichetările pot contribui la întărirea unor comportamente dezirabile 

sau autoaprecieri inadecvate, pot produce erori ale percepției și autopercepției adolescenților cu 

CES. Specialiștii din domeniu [34] consideră că relativizarea efectelor negative ale etichetărilor în 

cazul elevilor cu CES constă în: centrarea pe acțiunile elevului și nu pe persoana sa; considerarea 

posibilității de  schimbare a comportamentul și încurajarea acestor fapte; menționarea progreselor 

individuale ale elevilor fără de comparare cu ceilalți. 

5. Necunoaşterea particularităților psihologice ale personalității și vârstei adolescenței în 

cazul persoanelor cu CES.  Se poate spune cu toată certitudinea, că actualmente în spațiul 

românesc nu există lucrări care ar reflecta generalizator asupra particularităților de vârstă-

personalitate ale persoanelor cu nevoie speciale. Deși se realizează destul de multe studii pe 

populația adolescenților cu CES, ele aduc lumină în diverse chestiuni separate, fără a reflecta în 

întregime asupra dezvoltării la această etapă de vârstă. Revista publicațiilor internaționale 

dedicate educării elevilor cu CES, realizată în 2010 de cercetătorul David Mitchell [23, p. 17], a 

scos în evidență 15 subiecte centrale: paradigmele nevoilor educaționale speciale; definițiile, 

clasificarea și terminologia privind CES; disproporționalitatea în învățământul special; reacția la 

intervenția specială; contextele educaționale ale învățământului special; finanțarea și resursele 

educației persoanelor cu CES; curriculumul pentru elevii cu CES; evaluarea elevilor cu CES; 

pedagogia bazată pe dovezi; educația incluzivă; implicațiile educaționale non-inclusive; formarea 

cadrelor didactice pentru educația incluzivă; colaborare în educația persoanelor cu CES; 

implicarea părinților; designul universal al educației elevilor cu CES. Printre acestea nu se 

regăsesc cele legate de personalitatea adolescentului cu CES, de particularitățile lui de vârstă. De 

aici și dificultatea în a instrui pedagogii, psihologii, alți specialiști din educația preuniversitară, 

formându-le cunoștințe,  abilități, competențe în aria specială a psihologiei dezvoltării – cea a 

adolescenței în cazul suportării deficiențelor mentale și fizice. 

6. Slaba cooperare între şcoală și familie, societate și adolescent cu CES. În Raportul 

Organizaţiei pentru Cooperare Economică și Dezvoltare ”Politici in educaţie pentru elevii în 

situaţie de risc şi pentru cei cu dezabilități din Europa de Sud-est” [33], se menționează atât 

problema, cât și modalitățile de rezolvare a acesteia la etapa contemporană. 

7. Promovarea unor metode excesiv de tradiţionale, inflexibile, perimate în raport cu 

schimbările sociale și cu mediul socio-cultural al vârstei adolescenței. În rezultatul unei cercetări a 

situației create în educația incluzivă, un grup de cercetători au menționat că formarea cadrelor 

didactice pentru educația elevilor cu CES nu trebuie să se bazeze doar pe livrarea de cunoștințe, 

dar ar trebui să aibă în vedere importanța valorilor și a atitudinilor și să ofere oportunități pentru 

studenții-stagiari de a lucra cu persoanele cu dezabilități și persoanele cu nevoi educaționale 

speciale [7, p. 53].  
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Există un consens în literatura de specialitate privind rolul crucial pe care-l joacă 

atitudinile persoanelor din mediul social apropiat (părinții, semenii, pedagogii), dar și a celor ale 

comunității, în determinarea calității adaptării adolescenților cu CES, adaptarea determinând 

succesului sau eșecul politicilor de incluziune. Complexitatea adaptării sociale a adolescenților cu 

CES solicită o abordare profesionistă, bazată pe cunoștințe-abilități-atitudini, pe care, în primul 

rând, trebuie să le posede cadrele didactice școlare. Iată de ce, pe lângă pregătirea universitară, 

cadrele didactice din educația incluzivă urmează să beneficieze de pregătire suplimentară, care 

presupune: accesul la oportunități de formare substanțiale, de înaltă calitate; oportunități pentru 

experiențe directe supervizate cu elevii cu nevoi educaționale speciale; sprijin și încurajare. Alți 

factori se referă la oportunitățile de planificare și de conducere a școlii, caracterizate de 

angajament față de valorile inclusive.  

Rezumând cele analizate mai sus, se poate menționa că adaptarea socială a adolescenților 

cu CES comportă legitățile caracteristice vârstei, printre care enumerăm: influența dezvoltării 

capacității de control cognitiv asupra adaptării la contextele sociale și culturale, devenite mai 

numeroase și variate în etapa de tranziție de la copilărie la vârsta adultă, prin edificarea unor 

modele comportamentale bazate pe sentimentul de autonomie și responsabilitate personală; 

trecerea de la comportamentul orientat spre sine, la cel orientat spre alții, la acceptarea de la egal 

la egal, la formarea de relații sociale complexe în grupurile de semeni, la experimentarea 

judecăților sociale privind echitatea și reciprocitatea;  formarea unor rețele puternice de prietenie, 

care devin un agent puternic al învățării sociale și formării patternurilor comportamental-

relaționale; contradicția evidentă dintre demonstrarea de maturitate cognitivă și impulsivitate, 

nereținere (imaturitate afectivă), manifestarea flexibilității controlului cognitiv; dezvoltarea 

motivației intrinsece și orientarea spre viitor – spre perspectivele formării profesionale, afirmării 

sociale. Însă, adolescenții cu CES, din cauza deficiențelor pe care le suportă, necesită sprijin 

social deosebit, agenții responsabili de acesta fiind școala și familia.      
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Stratan Stela  

NOȚIUNEA DE LIDERISM PRIN PRISMA INFLUENȚEI EXERCITATE ASUPRA 

GRUPULUI 

THE NOTION OF LEADERSHIP THROUGH THE INFLUENCE EXERTED ON THE 

GROUP 
Rezumat  

Diversitatea trăsăturilor liderilor eficienţi rămâne o realitate. Subiectivismul cercetătorilor 

care şi-au orientat interviurile şi alte instrumente de investigare spre trăsăturile particulare, pe care se 

aşteptau să le găsească la liderii eficienţi, poate fi o explicaţie. Chiar cu această rezervă, diversitatea 

trăsăturilor identificate rămâne un fapt, a cărui explicare conduce la ideea că trăsăturile responsabile de 

succesul liderului diferă de la o situaţie de conducere la alta. În ciuda unor caracteristici comune, 

grupurile diferite şi activităţile diferite ale grupului cer diferite tipuri de lider. Liderul cultivă şi 

valorifică sursele de influenţă şi putere care devin operaţionale (şi) la nivel informal, astfel încât sensul 

viziunii propuse de el şi obiectivele desprinse de aici îşi păstrează valoarea şi însemnătatea în 

conştiinţa oamenilor/personalului chiar şi în momentele dificile ale traseului, aceştia urmându-l 

îndeaproape. Leadership-ul se învârte în jurul viziunii, ideilor, direcţiei şi are de-a face cu inspirarea 

oamenilor, oferirea sensului, direcţiei activităţii lor de zi cu zi. Un lider trebuie să fie capabil să 

utilizeze mai mult decât propriile capacităţi. Un lider trebuie să fie capabil să inspire grupul să 

realizeze anumite activităţi fără să facă uz de mijloace formale de control.  

Cuvinte-cheie: liderism, lider, influență, leadership, personal, instituție, grupuri 

Abstract 

The diversity of effective leadership features remains a reality. The subjectivism of 

researchers who have led their interviews and other investigative tools to the particular features they 

expected to find effective leaders can be an explanation. Even with this reserve, the diversity of traits 

identified remains a fact, the explanation of which leads to the idea that the features responsible for the 

success of the leader differ from one management situation to another. Despite some common features, 

different groups and different group activities require different types of leadership. The leader 

cultivates and exploits the sources of influence and power that become operational at an informal level, 

so that the sense of his vision and the goals he has here retain his value and importance in the 

consciousness of people / staff even in the difficult moments of the journey, closely following it. 

Leadership revolves around vision, ideas, direction and has to do with inspiring people, giving 

meaning, direction to their everyday work. A leader must be able to inspire the group to perform 

certain activities without using formal means of control. 
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Oamenii întreabă care e diferenţa dintre un lider şi un şef.  

Liderul dă tonul, şeful îşi asumă succesul.  

Liderul conduce, şeful dă ordine” (Theodore Roosevelt) 
Calitatea exercitării funcţiei de conducere de către managerii de la orice nivel ierarhic 

este o măsură importantă a succesului în afaceri și nu numai. Se apreciază că miza sau măsura 

calităţii exercitării acestei funcţii rezidă în a determina acţiuni comune şi eficiente ale angajaţilor 

în sensul atingerii obiectivelor și succesului organizaţiei. Teoriile organizaţionale ale conducerii 

promovează ideea că liderul obţine acest rezultat de la oamenii săi motivând, influenţând, 

inspirând, furnizând un obiectiv, propunând o viziune, dând astfel un sens acţiunii angajaţilor [3, 

p.14]. 

Liderul cultivă şi valorifică sursele de influenţă şi putere care devin operaţionale (şi) la 

nivel informal, astfel încât sensul viziunii propuse de el şi obiectivele desprinse de aici îşi 

păstrează valoarea şi însemnătatea în conştiinţa oamenilor/personalului chiar şi în momentele 

dificile ale traseului, aceştia urmându-l îndeaproape [5, p.9]. 

Există numeroase definiții și accepțiuni ale liderului. Etimologic, lider (engl. leader) vine 

de la verbul englezesc to lead, care are mai multe sensuri: a conduce, a îndrepta, a determina, a 

dirija, a însoți, a îndruma.  

Cele mai importante abilități care sunt necesare pentru a schimba mediul înconjurător 

(lumea) – sunt cele de lider. Acest fapt a devenit evident după ce am încercat să ne adaptăm la 

schimbările multiple care au apărut în prezent în societatea noastră. 

În context, redau mai multe definiții ale cuvântului „lider”. 

Lider este persoana care dirijează procesul de “îndrumare a comportamentului altor 

persoane pentru îndeplinirea anumitor obiective. 

Liderul este persoana care stabilește un scop sau o direcție pentru una sau mai multe 

persoane şi îi determină să acționeze împreună cu competență şi deplină dedicare în vederea 

realizării acestora. 

Lider este persoana care are capacitatea de a influența indivizii și grupurile, de a conduce 

eforturile lor pentru atingerea obiectivele organizației. 

Lider – persoană care posedă capacitatea de a influența pe alții, încât să-i motiveze și să îi 

ghideze în scopul de a obține obiectivele dorite. 

Lider – persoană capabilă de a atrage persoanele după sine. 

Lider – persoană cu capacitate de a influența indivizii și grupurile, încurajându-i să 

lucreze pentru a atinge un scop comun. 

Indiferent de deosebirea dintre definiții, ele sunt toate conectate prin astfel de categorii 

precum puterea şi influența pe care liderul îl are asupra altor persoane și spiritul de echipă, care 

stă întotdeauna la baza unui leadership şi prezintă o deosebită importanță pragmatică [12, p.56]. 

Conceptul de leadership se referă la procesul de influenţare şi direcţionare a membrilor 

organizaţiei către atingerea obiectivelor propuse. 

Prin leadership majoritatea oamenilor înţeleg capacitatea unei persoane de a mobiliza şi 

direcţiona capacitățile membrilor unei organizaţii pentru atingerea scopurilor definite. 

Leadership-ul se învârte în jurul viziunii, ideilor, direcţiei, şi are de-a face cu inspirarea 

oamenilor, oferirea sensului, direcţiei activităţii lor de zi cu zi. Un lider trebuie să fie capabil să 
utilizeze mai mult decât propriile capacităţi. Un lider trebuie să fie capabil să inspire grupul să 

realizeze anumite activităţi fără să facă uz de mijloace formale de control.  

Adepții teoriei eroilor caracterizează liderul prin prisma anumitor factori: 
 capacitățile mintale și verbale;  

 realizările – educația şi dezvoltarea fizică; 

 responsabilitatea – dependență, inițiativă, perseverență, dorință; 
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 participarea – activitate, cooperare;  

 statutul/poziția socială – economică, popularitatea;  

 trăsăturile situaționale – comportamentul persoanei în oricare situație extremală. 

Cele mai importante caracteristici ale liderilor moderni sunt:  

 aptitudinile neformale de organizare; 

 evitarea birocrației; 

 toleranță la frustrare; 

 sinceritatea în raționament, hotărâri; 

 capacitatea de asculta alte păreri; 

 energia; 

 resursa creșterii; 

 simțul umorului. 

Cercetările au arătat că multe trăsături nu sunt asociate cu faptul că oamenii devin lideri, 

dar că exista o serie de trăsături care pot fi asociate cu leadership-ul: inteligenţă, energie, 
încredere în sine, spirit dominator, motivaţie pentru a conduce, onestitate şi integritate, nevoia de 

realizare. 
Lista portretizează o persoană foarte energică, dorindu-şi să aibă un impact asupra altora, 

dar, în acelaşi timp, inteligentă şi suficient de echilibrată pentru a nu abuza de puterea sa. Multe 

organizații/instituții folosesc teste de personalitate şi centre de evaluare pentru a măsura trăsăturile 

de leadership atunci când iau decizii de angajare sau de promovare. Exisă unele aspecte ale 

abordării leadership-ului prin trăsături care îi limitează utilitatea finală [6, p.90]. 

În multe cazuri, este dificil de determinat dacă trăsăturile fac un lider sau ocazia de a se 

afla la conducere produce trăsăturile liderului. De exemplu, indivizii dominanţi tind să devină 

lideri, sau angajaţii devin mai dominanţi după ce au jucat cu succes roluri în leadership? Distincția 

este importantă. Dacă prima variantă este cea adevărată, ar fi de dorit să căutăm persoane 

dominante şi să le numim în roluri de lideri. Dacă a doua variantă este cea corectă, această 

strategie nu va funcţiona. 

Abordarea prin trăsături se preocupă în special de ceea ce aduc liderii într-un cadru de 

grup. Limitele acestei abordări au dezvoltat interesul pentru ceea ce fac liderii într-un astfel de 

cadru. De interes deosebit s-au bucurat comportamentele unor membri ai grupului care i-au făcut 

să devină lideri [8, p.16]. 

Managerii de elită privesc spre interior. Ei observă în cadrul firmei fiecare individ, 

diferenţele de stil, obiective, necesităţi şi motivaţia fiecărei persoane. Deosebirile sunt mici, 

subtile, dar marii manageri trebuie să le acorde atenţie. Aceste diferenţe subtile îi călăuzesc pe 

drumul descoperirii talentelor unice ale fiecărui individ şi transformarea lor în performanţă. 

Adevărata menire a unei organizaţii este să ajute oamenii obişnuiţi să înfăptuiască lucruri 

extraordinare. Şi în această „călătorie“ profesională, unii angajaţi, cei care au şansa să se 

întâlnească cu liderul potrivit pentru ei, vor avea parte de dezvoltare, ascensiune, învăţare, succes 

şi de multe satisfacţii personale, evident, datorate unei cariere împlinite, încununate de succes şi 

împliniri profesionale. 

Marii lideri, dimpotrivă, privesc spre exterior. Urmăresc competiţia, privesc în 

perspectivă, caută căi alternative. Se concentrează asupra schemelor generale. Aceştia trebuie să 

fie vizionari, strategi şi mobilizatori. Dacă este jucat bine, este, fără îndoială, un rol decisiv. Dar 

nu are prea mult de-a face cu încercarea de a transforma talentele individuale ale unui angajat, în 

performanţă [4, p.143]. 

Adevăraţii manageri nu sunt mini directori care aşteaptă să li se încredinţeze conducerea. 

Marii lideri nu sunt doar manageri care au câştigat un plus de rafinament. În esenţă, acţiunile unui 

manager şi ale unui lider sunt cu totul diferite. E foarte posibil ca o persoană să fie un manager 

excelent şi un lider catastrofal. E la fel de posibil ca un foarte bun lider să eşueze ca manager. 

Foarte puţini, numai cei deosebit de înzestraţi, pot excela în ambele ipostaze. Dacă instituțiile vor 
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amesteca cele două roluri, aşteptându-se ca toţi managerii să fie lideri, sau vor considera „liderul“ 

doar ca pe o formă mai avansată de „manager“, atunci rolul de „catalizator“ va fi subestimat, 

înţeles şi jucat în mod nefericit [1, p.61]. 

 „Singura definiţie a unui lider: cineva care are adepţi”, afirmă Peter Drucker. Definiţia de 

lider în afaceri dată de Peter Drucker, unul dintre cei mai cunoscuţi şi influenţi gânditori şi 

scriitori pe tema teoriei şi practicii managementului, este: „singura definiţie a unui lider este 
cineva care are adepţi“. Pentru a câştiga adepţi, ai nevoie de influenţă, dar nu exclude lipsa de 

integritate în realizarea acestui lucru. Şi într-adevăr, se poate argumenta că multora dintre cei mai 

mari lideri din lume le-au lipsit integritatea şi au adoptat valori care nu ar fi împărtăşite de mulţi 

oameni astăzi. Întărindu-şi afirmaţia cu exemplul dat pentru cei mai mari trei lideri recunoscuţi de 

istorie ai secolului XX – aceştia, în mod incontestabil, au fost: Hitler, Stalin şi Mao. Dar dacă ce-

au realizat ei se numeşte leadership, ar trebui să ne punem întrebarea: ne-am dori sau nu să facem 

parte din el? [7, p.11]. 

 Caracteristicile specifice portretului ideal al unui lider:  

 pregătire diversificată, cunoștințe foarte bune în domeniu; 

 creativitate, originalitate; 

 capacitatea de asumare a riscurilor; 

 sociabilitate, abilitate în relațiile interpersonale; 

 disponibilitatea la schimbări; 

 capacitatea de anticipare; 

 încrederea în sine; 

 control emoțional. 

În esență, liderul inspiră și stimulează membrii grupului, convingându-i să-i urmeze 

viziunea, acțiunile, ideile. 

La rândul său acesta este urmat pentru că dobândește încredere și credibilitate, dovedind 

o capacitate extraordinară de a dezvolta relații. De asemenea, acesta dovedește competență și 

integritate. Și nu în ultimul rând, îi pasă de oameni – are o atitudine de valorizare, apreciere a 

oamenilor și a relațiilor cu aceștia, este atent la ei și problemele acestora.  

În cele ce urmează, voi aborda o serie de teorii specifice liderilor. 

 Teoria liderilor înnăscuți. Liderii se nasc, nu se fac.  

Conform acestei teorii liderul are trăsături definitorii înnăscute, prin urmare sunt lideri – 

cei care au avut norocul să se nască cu aceste trăsături de personalitate.  

 Teoria trăsăturilor personale. Liderii diferă de oamenii echipei lor prin anumite 

caracteristici.  

Aceasta teorie are la bază ideea perfecționării liderilor în condiția concurenții mediului 

specific acestora, aceștia tind să fie mai bine pregătiți și adaptați, să aibă percepții sociale mai 

precise decât ceilalți. 

 Abordare situațională. Situația va determina cine va fi liderul. 

Această abordare se bazează pe ipoteza conform căreia comportamentul și reacția 

liderilor diferă în funcție de situație(flexibilitate, pregătire). 

 Teoria stilurilor de conducere. Acestea pot fi clasificate în următoarele. 

 Autoritar-opresiv (supunerea). Liderul poate avea o competenţă profesională 

scăzută în domeniul respectiv. Acesta este înconjurat de un cerc de şefi de departament devotați. 

Foloseşte motivatorii extrinseci, este inflexibil în legătură cu programul şi cu alte detalii, şi aplică 

sancţiuni dure (cum ar fi concedierea), în mod arbitrar. Comunicarea managerială are loc numai 

pe verticală, de sus în jos.  

 Autoritar-obiectiv (competenţa). Liderul nu are disponibilitate pentru relaţii 

personale, el priveşte rezultatele în mod obiectiv şi organizează cu precizie procesul de producţie. 

Acest tip de lider se implică extrem de mult în activitate şi de aceea nu deleagă autoritatea. Se 
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situează la o oarecare distanţă de colectiv, deci se vor stabili relaţii separate conducător - fiecare 

membru al echipei. Această caracteristică se completează cu faptul că ii priveşte pe angajaţi ca pe 

nişte instrumente. Comunicarea managerială se desfăşoară tot de sus in jos, dar nu mai există 

atmosfera de ostilitate din cazul anterior. 

 Democrat-consultativ (relaţiile umane). În acest caz, funcţia de conducere se îmbină 

cu funcţia de execuţie; consultările cu membrii grupului de muncă sunt periodice (deşi sunt numai 

consultări oficiale, tip şedinţă). Sunt folosiţi motivatorii de ambele categorii (extrinseci şi 

intrinseci), iar autoritatea se deleagă intr-un mod cunoscut de către angajaţi. Este un lider raţional, 

care însă nu pune accentul pe coeziunea grupului de angajaţi. Fluxul comunicării manageriale are 

şi sensul de jos în sus, iar angajaţii participă parţial la decizie. 

 Democrat-participativ (ataşamentul faţă de organizaţie/instituție). Liderul e mai 

curând un mediator-organizator al grupului de muncă şi al procesului de discuţie⁄decizie. De fapt, 

echipa este cea care ia decizia, în problemele care o privesc. Predomină relaţiile şi comunicarea 

neoficială. Liderul intervine când apar conflicte, pentru a împăca părţile adverse. Se folosesc 

motivatorii intrinseci, iar cei care greşesc sunt ajutaţi de ceilalţi angajaţi să se corecteze. 

Autoritatea se deleagă adesea, nu într-un mod clar. Este stilul de comunicare managerială cel mai 

generos, însă comunicarea în acest caz se poate transforma în handicap pentru colectiv (pierderea 

de timp în discuţii inutile).  

 Permisiv (laissez-faire). Liderul are rol de reprezentare în exterior a 

organizaţiei/instituției şi de simbol al organizaţiei pe plan intern. El se mărgineşte în a furniza 

materialele informative angajaţilor şi a anunţa momentul de început şi de sfârșit al unei sarcini 

(ciclu productiv). Acest stil de conducere poate funcţiona pe o organigramă clară, cu poziţii, 

modalităţi de realizarea sarcinilor, sistem de sancţiuni şi recompense foarte clar. Comunicarea 

managerială este predominant de jos în sus şi intermitentă, iar intre angajaţi nu poate fi stabilit un 

profil clar al comunicării [11, p.75]. 

Țin să precizez, însă că cea mai simplă clasificare a stilurilor de conducere are trei 

componente:  

 stilul de conducere autoritar;  

 stilul de conducere democratic;  

 stilul de conducere permisiv. 

Stilul autoritar este cel în care angajaţii nu sunt consultaţi aproape în nici o privinţă la 

luarea hotărârilor, iar în cazul în care li se dă o sarcină nu sunt întrebați cu cine ar dori să lucreze. 

Stilul democratic este cel în care angajaţii sunt consultaţi în luarea hotărârilor, iar dacă li 

se dă o sarcină li se permite să-şi aleagă colaboratorii. 

Stilul permisiv este cel în care predomină rutina, angajaţii nu sunt consultaţi dar nici nu 

se iau hotărâri importante, iar activităţile „merg de la sine”. 

La capitolul activității, comportamentului unui lider – putem cu ușurința aplica și 

cuvintele influență, persuasiune și manipulare.  

În general activitatea de lider, nu este orice fel de proces, ci unul de influență socială. În 

limba română cuvântul „influență” are de cele mai multe ori o umbră defavorabilă. Mulți oameni 

fac confuzia între „influență” și „manipulare”. Dar diferențele sunt majore. Alăturat noțiunii de 

lider, influența este acea abilitate de a crea în oameni motivații lăuntrice. Adică de a-i determina 

să își dorească ei înșiși pentru ei și nu pentru altcineva sau altceva.  

Manipularea în schimb este atunci când îi determini pe ceilalți să își dorească nu pentru ei 

înșiși, ci pentru tine – pentru liderul lor.  

Manipularea din partea unui lider nu este nimic altceva decât acțiunea acestuia de a 

influența prin mijloace specifice atât opinia cât și modul activității anumitor persoane, astfel încât 

persoanele manipulate să aibă impresia că acționează conform ideilor și intereselor proprii, când 
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de fapt în realitate acestea preiau o părere (desigur prin argumentele, ideile, părerile liderului lor) 

care nu le aparține.  

Prin persuasiune se subînțelege acțiunea de a convinge într-un mod sau altul pe cineva să 

facă sau să aleagă un lucru. Persoana care ia decizia, de obicei o face pe baza altor tipuri de 

argumente decât cele logice sau cele logico-corecte, fiind de fapt convinsă de necesitatea sau 

importanța aparentă a acțiunii sau lucrului respectiv.  

În continuare, am să vă prezint câteva idei, câțiva pași – cum de fapt trebuie de procedat 

pentru a rezista persuasiunii sau manipulării unui lider [2, p.84]. 

1. Cereți mereu argumente. Întrebați sau întrebați-vă de ce oare? 

2. Analizați logic, calm, la rece argumentele pe care le primiți! 

3. În cazul în care aveți dubii, încercați să produceți anti sau contraargumente.  

4. Nu vă grăbiți să ajungeți la o decizie finală, dar nici nu tărăgănați foarte mult până la 

luarea unei decizii. 

5. Încercați să obțineți sfaturi de la o persoana a cărei putere de decizii o apreciați. 

6. Cereți sfaturi de la o persoana în care aveți încredere, chiar dacă nu este foarte 

competentă în domeniul respectiv. 

7. Căutați cazuri asemănătoare. Consecințele sunt de cele mai multe ori aceleași. 

8. Țineți cont de faptul că nu toți cei care vă dau sfaturi, până la urmă vă și manipulează. 

9. Nu toți cei care vă determină să faceți ceva au de câștigat de pe urma acestei situații.  

10. Dar nici nu uitați! În cele mai multe cazuri, persoanele participante sunt persoanele 

cointeresate! 

11. Nu ceda acolo unde este loc de mai bine! 

În concluzie, țin să precizez despre valorile și prioritățile organizaționale ale unui lider 

prin prisma influenței exercitate de acesta asupra grupului, membrilor, colectivului unei instituții.  

Inteligenţa manifestată de către un lider în capacitatea de a rezolva probleme complexe 

şi abstracte apărute în mediul organizațional sau la nivel de comunicare între personalul unei 

instituții; abilitatea de a se ridica deasupra caracterului particular al situaţiilor “extreme”, de a le 

percepe și soluționa corect în raport cu angajații, rezultă “drumul corect efectuat„ de către acesta 

spre atingerea obiectivul principal final, în raport cu mediului relevant și personal.  

Iniţiativa, manifestată în capacitatea de a percepe nevoia de acţiune şi de a acţiona 

independent și sigur. 

Siguranţa de sine. Implică încredere şi autoevaluare, rezonabil ridicată, a competenţei şi 

poziţiei sociale, a persoanei sale ca şi un nivel de aspiraţie ridicat, nobil. 

Diversitatea trăsăturilor liderilor eficienţi rămâne o realitate. Subiectivismul cercetătorilor 

care şi-au orientat interviurile şi alte instrumente de investigare spre trăsăturile particulare, pe care 

se aşteptau să le găsească la liderii eficienţi poate fi o explicaţie. Chiar cu această rezervă, 

diversitatea trăsăturilor identificate rămâne un fapt, a cărui explicare conduce la ideea, că 

trăsăturile responsabile de succesul liderului diferă de la o situaţie de conducere la alta. În ciuda 

unor caracteristici comune, grupuri diferite şi activităţi diferite ale grupului cer diferite tipuri de 

lider. Vom Încheia cu citatul lui Jack Welch: ”Înainte de a fi un lider, succesul înseamnă să te 

dezvolţi. Când vei deveni un lider, succesul înseamnă să-i ajuți pe ceilalți să se dezvolte”. 
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PSIHOSOMATICA ARTRITEI REUMATOIDE (AR) 

PSYCHOSOMATICS OF REUMATOIDE ARTHRITIS (RA) 
Rezumat  

Deficitul funcțional, condiționat de artrita reumatoidă, contribuie atât la instaurarea de 

stări emoționale negative, de anxietate, depresie, suferință psihologică, cât și la instaurarea unor 

stări de spirit dominate de convingeri negative și sentiment de catastrofizare. Cercetările analizate 

în articol constată că artrita este percepută de mulți pacienți ca o amenințare la bunăstarea 

emoțională și calitatea vieții.  

Cuvinte-cheie: artrită reumatoidă, psihosomatică, emoții, anxietate, depresie, calitatea 

vieții. 

Abstract 

Functional deficiency conditioned by rheumatoid arthritis, contributes both, to the 

emergence of negative emotional states, anxiety, depression, psychological suffering, and creating 

the moods dominated by negative beliefs and a sense of catastrophe. The researches analyzed in 

the article notes that arthritis is perceived by many patients as a threat to emotional well-being and 

quality of life. 

Key-words: rheumatoid arthritis, psychosomatic, emotions, anxiety, depression, quality 

of life. 
Implicarea psihicului în problematica etipatogenetică, clinică şi terapeutică a majorităţii 

suferinţelor omului este un fapt destul de frecvent investigat. Ponderea acestei implicaţii este 

variabilă de la o boală la alta, şi desigur, de la un bolnav la altul, iar în suferinţele reumatice este 

sigur că această pondere poate atinge chiar cote maxime. În toate definiţiile durerii nu lipseşte 

precizarea componentei psihice alături de cea fizică: durerea este o suferinţă a corpului şi a minţii, 

care poate fi cunoscută numai de individ în propria lui conştiinţă. Poliartrita reumatoidă este o 

afecţiune autoimună, caracterizată prin inflamaţia cronică a articulaţiilor şi ţesuturilor adiacente 

acestora. Boala este progresivă, în ultimele stadii apărând deformarea articulaţiilor şi anchiloza 

[6, p. 67]. 

În cadrul reumatismului, alături de durere se instalează şi deficitul funcţional mai mult 

sau mai puțin manifest, elementele somatopsihice care se implică tot mai mult în suferință de rând 

cu cele strict organice, realizând astfel tabloul sindroamelor anxioase sau depresive sau, mai 

frecvent, anxios-depresive. Instalarea cercului vicios „Cauză – Efect – Cauză” îngreunează 

analiza clinică a bolnavului. Se ştie că durerea determină anxietate, iar anxietatea măreşte durerea, 

pe când depresia scade capacitatea bolnavului de a coopera cu durerea. 

Scena pe care se desfăşoară conflictele imunologice este articulaţia, şi anume ţesutul 

sinovial. Sinoviala articulară constituie într-adevăr sediul principalelor leziuni anatomopatologice 

în stadiul de debut al poliartritei reumatoide [6, p. 95]. 

Sinoviala este în mod normal o membrană care căptuşeşte în interior spaţiul articular. La 

bolnavul cu poliartrită reumatoidă ea se inflamează intens, se congestionează şi se hipertrofiază, 

transformându-se într-un adevărat ţesut de granulaţie, numit „panus”. Sinoviala inflamată se 

întinde pe suprafaţa cartilajului articular care, hrănindu-se prin imbibiţie din lichidul sinovial, este 

împiedicat astfel să-i ia principiile nutritive şi se alterează, subţiindu-se şi erodându-se, ulterior, 

https://www.microsoft.com/business/peopleready/innovation/insight/hpworkplace.mspx
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panusul sinovial pătrunde şi în extremităţile osoase de la nivelul articulaţiilor afectate şi lezează 

ţesutul osos. 

Ţesutul conjunctiv proliferează intens, solidarizând între ele extremităţile osoase şi se 

produce o anchiloză fibroasă [3, p. 97]. 

Leziunile inflamatorii, cu sediul iniţial în membrana sinovială, afectează ulterior structura 

articulaţiilor şi denotă o mare tendinţă de a evolua, ceea ce se traduce clinic prin dureri articulare, 

tumefacţii articulare, deformaţii şi anchiloze articulare în stadiile avansate ale bolii. 

Afectările caracteristice includ sinovită şi serozită (inflamaţia membranelor articulare, 

pericardului, pleurei), noduli reumatici şi vasculită. Marca bolii este reprezentată de persistenţa 

poliartritei simetrice care afectează frecvent articulaţiile mici ale mâinilor şi picioarelor. 

Cauzele poliartritei reumatoide sunt insuficient cunoscute încă, ele reprezintă un mister 

deşi specialişti de pe toate meridianele globului studiază cu asiduitate aceste boli, mai ales în 

ultimele decenii. Factorii asociaţi cu apariţia afecţiunii sunt diverşi: infecţii frecvente (cu 

streptococ, cu stafilococ, cu bacilul Koch), dar nu se poate vorbi de o relaţie directă, predispoziţie 

genetică, stres, fumat, disfuncţii hormonale, dar şi apariţia unui răspuns autoimun. Merită amintit 

la cauzalitate şi factorul mediu, factorul extern precum expunerile îndelungate le frig, umezeală, 

alimentaţia iraţională, etc. Cele mai predispuse ţesuturi sunt membranele sinoviale şi structurile 

articulare. Apar deformări şi dezabilităţi articulare prin erodarea şi distrugerea membranelor 

sinoviale şi a suprafeţelor articulare [11, p. 239]. 

În privinţa mecanismelor ce duc la diverse leziuni a fost mult studiat eventualul rol 

patogenic al factorului reumatoid; acest factor este un autoanticorp ce acţionează împotriva 

propriilor gama-globuline. Este posibil ca din aceste conflicte imunologice (între gamaglobuline 

şi factorul reumatoid) să rezulte complexe imune, care, depunându-se în ţesutul sinovial şi în alte 

structuri, să declanşeze local un proces inflamator, care să genereze leziunile anatomopatologice 

caracteristice şi simptomele corespunzătoare: dureri articulare, leziuni osteocartlaginoase, etc. 

Se pot face unele corelaţii între datele prezentate mai sus, în felul următor: este posibil ca 

unele agresiuni virale sau bacteriene să determine la unii subiecţi o denaturare a gamaglobulinei. 

Organele în cauză reacţionează împotriva acesteia ca împotriva unei structuri străine (prin gama-

globulina denaturată, care devine antigen), formând anticorpi. Aceşti anticorpi de fapt sunt 

formaţi împotriva unei componente structurale proprii, și nu sunt altceva decât factorul reumatoid. 

Acesta poate deveni agresiv, prin formarea complexelor imune, aşa cum am arătat mai sus [6, p. 

357]. 

Femeile cu vârsta de peste 40 de ani sunt afectate în mod frecvent. Pot fi afectaţi şi copiii 

sub 16 ani de AR. 

Cele mai frecvente manifestări ale poliartritei reumatoide includ: afectări articulare, 
pulmonare, cardiace, oculare. Alte afectări: anemie, trombocitoză, hepatită, manifestări 

sistemice: mialgii, oboseală, febră, scădere în greutate, tulburări de somn, stare generală 
proastă. Artrita reumatoidă afectează în mod simultan articulaţii multiple, iniţial apare la nivelul 

articulaţiilor mici: încheieturilor mâinilor, coatelor, gleznelor, articulaţiilor metacarpo-falangiene, 

articulaţiilor metatarso-falangiene. Pe măsură ce boala evoluează, sunt afectate şi alte articulaţii: 

umeri, genunchi, şolduri, coloana cervicală. Semnele şi simptomele apar şi dispar şi variază în 

funcţie de severitate. Perioadele de remisiune alternează cu perioadele în care manifestările sunt 

pregnante [3, p. 167]. 

Studierea relaţiilor reciproce dintre personalitatea bolnavului şi boala somatică este una 

din problemele de bază ale psihologiei medicale. 

Se deosebesc câteva variante de atitudine faţă de boală, în special determinate de 

particularităţile personalităţii bolnavului: astenodepresiv, psihastenic, ipohondric, isteric, euforic-

anozognozic [1, p. 47]. 

Reacţia persoanei şi susţinerea acestei reacţii este influenţată de caracterul diagnozei, 

schimbarea exteriorului şi capabilităţii fizice, schimbarea posturii în familie şi în societate, 
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limitările vitale şi pierderile legate de boală, necesitatea tratamentului (ambulator, staţionar, 

operativ).  

Deosebim două tipuri de indivizi cu comportamente de limită: acei care în faţa greutăţilor 

acţionează (stimularea sistemului vegetativ simpatic) şi acei care în astfel de situaţii capitulează 

(„retragerea vegetativă”, adică stimularea sistemului vegetativ parasimpatic) [5, p. 53]. 

În clinica de boli interne, din diversitatea reacţiilor psihologice şi a dereglărilor psihice 

evidenţiate cel mai des se întâlnesc câteva manifestări de ordin psihologic [11]. 

Dereglări astenice. Diversitatea dereglărilor astenice sunt simptomele esenţiale ale 

dereglărilor psihotice. Asteniile pot exista în formă izolată în multe maladii somatice sau pot fi 

incluse în variatele sindroame psihopatologice (afective, afectiv-delirante, dereglări ale 

conştiinţei, demenţă). Manifestarea cea mai des întâlnită a stărilor astenice este insuficienţa 

emoţional-hiperastenică, caracterizată prin fatigabilitate vădită, sensibilitate extremă, plaxivitate, 

instabilitate emoţională şi afect epuizat.  

Aceste simptome sunt prezente în cazul pacienţilor cu ulcer gastric şi duodenal. Astenia 

poate fi atât debutul, cât şi sfârşitul maladiei. Plângerile tipice sunt: slăbiciunea; greutăţi la 

concentrarea atenţiei; iritarea; insuportarea luminii intense; insuportarea sunetelor pătrunzătoare; 

somn superficial, neliniştit; instabilitate emoţională; iritabilitate; impresionabilitate. 

Dereglările astenice se asociază cu anxietatea, depresia, frica, senzaţii neplăcute în 

organism şi fixarea ipohondrică asupra maladiei sale [8]. 

Manifestări fobice şi ipohondrice: frica, anxietatea, gândurile exagerate despre maladia 

somatică. Reacţiile ipohondrice sunt întâlnite des, mai ales la persoanele vârstnice. Este de ajuns 

ca pacientului, într-o discuţie psihoterapeutică să i se explice particularităţile bolii sale, fără 

amănunte în plus. Pentru preîntâmpinarea acestor reacţii are importanţă mare explicarea 

indicaţiilor medicului, ca pacientul să nu aibă dubii în privinţa administrării medicamentelor [12, 

p. 152]. 

Labilitate afectivă: anxietate, apatie, depresie.  

În apariţia depresiilor sunt implicate psihotraumele (însăşi boala este o traumă), 

somatogeniile (boala ca atare), şi particularităţile de personalitate ale bolnavului. Tabloul clinic al 

depresiei este variat în dependenţă de caracterul şi etapa bolii şi rolul ce prevalează al unui sau 

altui factor. Astfel, într-un decurs durabil al maladiei dispoziţia deprimată se poate asocia cu 

insatisfacţia, cicălirea, capriciozitatea, iritabilitatea. 

Dacă la etapele debutului bolii este caracteristică anxietatea, frica, uneori cu idei de 

suicid, atunci la prelungirea bolii poate prevala indiferenţa cu tendinţe de ignorare a bolii. Cel mai 

rar se întâlneşte o dispoziţie ridicată de tip euforie. Apariţia euforiei, mai ales în boli somatice 

grave (cancer, ulcer gastric hemoragic), nu este un indiciu al însănătoşirii, ci „prevestitorul” 

sfârşitului nefavorabil şi apare de obicei în legătură cu insuficienţa de oxigen a encefalului. 

Apariţia euforiei se asociază cu anozognozia (negarea propriei boli), ceea ce prezintă pericol 

pentru bolnav, având în vedere starea lui gravă şi deci comportamentul neadecvat [8, p. 152]. 

Devieri caracterologice. Maladiile, cu debut în copilărie, predispun formarea 

patocaracterologică a dezvoltării personalităţii. Bolile, în rezultatul cărora apar defecte ale 

exteriorului, inclusiv AR, sunt bază pentru dezvoltarea complexului inferiorităţii, care limitează 

relaţiile sociale şi contactele emoţionale ale pacienţilor. Bolnavii în urma maladiei durabile devin 

morocănoşi, egoişti cu o atitudine neplăcută, chiar duşmănoasă faţă cei din jur. Persoanele care 

locuiesc în condiţii de hipertutelare, grijă exagerată, devin şi mai egocentrici, necesită atenţie 

permanentă ; în condiţii opuse poate fi anxietatea, dubiozitatea, timiditatea, neîncrederea în sine, 

nehotărârea de grad înalt peste normă, ceea ce-i face pe aceşti pacienţi să ducă un mod de viaţă 

retras [1]. 

Sindromul obnubilării are mai multe componente: 
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 obnubilarea: simptom caracterizat prin slăbirea perceperii excitanţilor externi. Bolnavii 

nu reacţionează imediat la întrebări, la situaţia din jur; sunt pasivi, inhibaţi. La 

agravarea stării bolii poate ajunge la stare de comă; 

 delir: stare de obnubilare cu orientare greşită în spaţiu, timp, mediul înconjurător, dar cu 

păstrarea orientării în propria personalitate. Bolnavii pot avea halucinaţii perceptive. Se 

observă iritare, poate fi frică, comportament agresiv în dependenţă de halucinaţii. La 

ieşirea din starea de delir memoria păstrează cele petrecute, pe când pot dispărea din 

memorie evenimente cu adevărat petrecute. Cauzele delirului: predispoziţia; 

provocarea; accelerarea; 

 confuzia mintală (amenţia): pierderea totală a orientării atât în mediu, cât şi în propriul 

„Eu”. Totul este perceput fragmentar, dispersat. Gândirea este dereglată, bolnavul nu 

poate înţelege cele petrecute. Pot fi halucinaţii, urmate de nelinişte motore, limbaj fără 

sens. Iritarea se poate schimba cu perioade de inhibare, neajutorare. Dispoziţia instabilă: 

de la plaxivitate până la veselie nemotivată; 

 onirism: stare de vis real. Se caracterizează prin derularea de imagini şi scene vizuale, 

trăite de subiect ca şi cum ar fi reale. Este dereglată orientarea în spaţiu şi în propria 

personalitate;  

 obnubilare crepusculară : o varietate de obnubilare, care are debut acut şi final brusc. Ca 

rezultat este, pierderea memoriei pe acea perioadă de timp. Deoarece la bolnav sunt 

prezente dereglări profunde ale orientării, cu posibile halucinaţii şi delir, prezintă 

pericol social [1, p. 152]. 

Tipul de personalitate nu constituie pentru bolile reumatismale un factor primar 

predispozant. Boala reumatismală nu se instalează la un subiect care are un anumit tip de 

personalitate. Bolnavii care suferă de reumatism cronic pot să aibă modificări secundare ale 

personalităţii. Astfel durerea persistentă, anumite tulburări funcţionale motorii, cronicizarea, 

împiedică pe termen lung funcţionarea normală a persoanelor afectate de reumatism cronic. 

Suferinţele create de reumatismul cronic au ca impact disfuncţionalităţi nu doar fizice sau 

psihologice, ci şi socioprofesionale prin inconvenientele pe care le aduc în menţinerea unei 

activităţi performante. Restrângerea activităţii are ca efect restrângerea sferei sociale aducând 

împuţinarea relaţiilor interpersonale şi comunicarea. Trăsăturile de personalitate ce apar frecvent 

în evoluţia cronică a unei boli reumatismale sunt: dereglările activităţii psihomotorii, iritabilitate, 

anxietate, depresie, ipohondrie [1]. 

Diferite studii au demonstrat o legătură între artroza, în special artrita reumatoidă (AR) și 

osteoartrită (OA), și tulburările psihiatrice. Cu aproape trei decenii în urmă decenii în urmă, Wells 

și colab. [15] au publicat date dintr-o cercetare din Statele Unite, care arată că persoanele cu 

artrită demonstrează o rată de prevalență a tulburărilor psihiatrice pe parcursul vieții de 63,6%, și 

o rată de prevalență pentru 6 luni de 42,8%. Aceste rate au fost alarmante în măsura în care 

acestea le-au depășit pe cele găsite în alte îmbolnăviri, cum ar fi diabetul, hipertensiunea arterială 

și bolile cardiovasculare. Însă autorii nu au abordat chestiunea, dacă artrita a precedat sau a urmat 

dezvoltarea de tulburări psihice. Ulterior, s-au constatat dovezi mai îmbucurătoare în studiile care 

au raportat rate ale tulburărilor de dispoziție, variind de la 15% până la 45% la persoanele cu 

afecțiuni precum artrita reumatoidă, lupusul eritematos sistemic și fibromialgia [2; 4; 13]. Există, 

de asemenea, dovezi că la persoanele cu artrită se întâlnesc frecvent tulburările de anxietate [7]. 

Înțelegerea factorilor asociați cu co-morbiditatea psihiatrică sporită în astfel de studii reprezintă o 

provocare importantă pentru cercetătorii din medicină și psihologie. 

Land și colab. [10] prezintă un studiu, rezultatele cărui confirmă că artrita are un impact 
nociv asupra funcționării psihosociale a pacienților. Datele epidemiologice publicate cu un 

deceniu în urmă  în SUA au arătat că persoanele cu artrită raportează cu mult mai multe limitări 

funcționale, decât persoanele cu alte îmbolnăviri care le îngreuiază activitatea fizică [14]. Land și 
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colab. [10] concluzionează, în mod corespunzător, că dezabilitatea poate fi un mecanism prin care 

artrita poate duce la depresie. În acest sens, s-a demonstrat că pierderea capacității de a realiza 

anumite activități, mai degrabă decât nivelul general al dezabilității, joacă un rol deosebit de 

important în depresie la pacienții cu artrită [9]. Această pierdere poate fi deosebit de perturbatoare 

pentru identitate, stima de sine și capacitatea de a obține plăcere sau semnificație din actele și 

experiențele personale. 

Convingerile despre anumite limite, precum neajutorarea și catastrofizarea în fața durerii, 

contribuie în mod semnificativ la instaurarea de stări depresive și de suferința psihologică și 

orientează efectele durerii și ale bolii asupra stării de spirit. Artrita este percepută ca o amenințare 

la bunăstarea emoțională și calitatea vieții. Convingerile negative pot persista chiar și atunci când 

manifestarea bolii și simptomele sunt controlate din punct de vedere, având efecte adverse asupra 

stării de spirit și a calității vieții. 
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MODERNIZAREA SISTEMULUI DE PROTECȚIE SOCIALĂ PRIN TRANSFERUL ȘI 

VALORIFICAREA BUNELOR PRACTICI 

MODERNISING SOCIAL PROTECTION THROUGH THE TRANSFER AND 

CAPITALIZATION OF BEST PRACTICES 

Racu Sergiu, Agapii Eugeniu, Stempovscaia Elena  

REALITĂŢI ŞI PRINCIPII ACTUALE ÎN ABORDAREA DIZABILITĂŢII ŞI A 

INCLUZIUNII LA NIVEL INTERNAŢIONAL  

CURRENT REALITIES AND PRINCIPLES IN ADDRESSING DISABILITY AND 

INCLUSION INTERNATIONALLY 
Rezumat  
Preocuparea comunităţii internaţionale pentru promovarea principiului „Educaţie pentru toţi” 

datează încă din anul 1948, când a fost adoptată Declaraţia Universala a Drepturilor Omului. De 

atunci, arsenalul pus la dispoziţia apărătorilor drepturilor omului, inclusiv prin prisma dizabilităţii, s-a 

îmbogăţit cu un şir de documente programatice care, fără exagerare, au schimbat lumea în bine. 

Cuvinte – cheie: incluziune, acte directive şi normative, cadre didactice, instruire, comunitate 

internaţională, educaţia incluzivă, curriculum, principii, nivel internaţional.  

Abstract 

The preoccupation of the international community to promote the «Education for All» 

principle dates back to 1948, when the Universal Declaration of Human Rights was adopted. Since 

then, the arsenal made available to human rights defenders, including through disability, has been 

enriched with a number of programmatic documents that, without exaggeration, have changed the 

world for the better. 

Key-words: inclusion, directives and normative acts, teachers, training, international 

community, inclusive education, curriculum, principles, international level. 

 Procesul de formare a cadrelor didactice în vederea activităţii în şcoala incluzivă trebuie 

să ţină cont de evoluţiile naţionale şi internaţionale în domeniu, organizatorii şi promotorii 

acestuia având grijă să actualizeze în permanenţă conţinuturile instruirii profesionale şi să 

orienteze grupurile de cursanţi spre nişte modele şi practici de succes, preluate din experienţa 

statelor avansate în domeniul incluziunii educaţionale şi sociale, care ar putea fi adaptate la 

realităţile naţionale.  

În această ordine de idei, este foarte important ca educaţia incluzivă, în calitate de proces 

complex şi de durată, să fie abordată prin prisma setului de acte directive şi normative, adoptate 

de-a lungul anilor la nivel global şi european, care conţin referinţe la principiile moderne de 

interpretare a dizabilităţii şi incluziunii. Pentru abilitarea profesională a cadrelor didactice din 

învăţământul incluziv cunoaşterea şi, ulterior, aplicarea în practică a prevederilor fixate în aceste 

acte sunt stringent necesare. 

 Preocuparea comunităţii internaţionale pentru promovarea principiului „Educaţie pentru 

toţi” datează încă din anul 1948, când a fost adoptată Declaraţia Universala a Drepturilor Omului. 

De atunci, arsenalul pus la dispoziţia apărătorilor drepturilor omului, inclusiv prin prisma 

dizabilităţii, s-a îmbogăţit cu un şir de documente programatice care, fără exagerare, au schimbat 

lumea în bine. 

La nivel european se impune ca document de bază în domeniu Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene (2000/C364/01). În art. 14 al acestui act se specifică: „Orice 

persoană are dreptul la educaţie, precum şi la accesul la formare profesională şi formare 

continuă”, iar în art. 21 este menţionat: „Se interzice orice discriminare bazată în special pe 
motive de sex, rasă, culoare, origini etnice sau sociale, caracteristici genetice, limbă, religie sau 

convingeri, opinii politice, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere, handicap, vârstă 

sau orientare sexuală”. Art. 26, care vizează integrarea persoanelor cu dizabilităţi, conţine 



458 

 

următoarea prevedere: „Statele membre ale Uniunii Europene recunosc şi respectă dreptul 

persoanelor cu dizabilităţi de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea 

socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa comunităţii”. 

 În Recomandarea 5 a Consiliului de Miniştri al statelor membre ale Consiliului Europei „Planul 

de acţiune, dreptul şi participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi în societate – creşterea 

calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi în Europa, 2006-2015” se menţionează următoarele 

aspecte programatice. 

• Educaţia este factorul principal în asigurarea includerii şi independenţei tuturor 

persoanelor, inclusiv a celor cu dizabilităţi. 

• Crearea de oportunităţi pentru participarea persoanelor cu dizabilităţi în educaţia de 

masă nu este importantă doar pentru acestea, ci contribuie la înţelegerea diversităţii umane de 

către persoanele fără dizabilităţi.  

În contextul lumii moderne, această prevedere are capacitatea:  

• să asigure ca toate persoanele, indiferent de natura şi gradul dizabilităţii, să beneficieze 

de acces egal cu cel al persoanelor fără dizabilităţi la educaţie, să-şi valorifice şi să-şi dezvolte la 

maximum personalitatea, creativitatea, abilităţile intelectuale şi cele fizice; 

• să stimuleze accesul persoanelor cu dizabilităţi la educaţia de masă prin crearea, în 

parteneriate educaţionale extinse, din care nu trebuie să lipsească autorităţile publice, a condiţiilor 

adecvate pentru satisfacerea CES; 

• să sprijine şi să promoveze principiul instruirii continue, pe parcursul întregii vieţi, 

raportat la persoanele cu dizabilităţi, să faciliteze trecerea eficientă şi efectivă de la o treaptă a 

educaţiei la alta şi de la educaţie la activitate profesională; 

• să dezvolte la toate treptele şcolarităţii (de la grădiniţă la universitate) atitudinea de 

respect faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi. 

 Pornind de la aceste obiective, statele membre ale Consiliului Europei (Republica 

Moldova are această calitate din 1995) urmează să pună la punct un set de acţiuni specifice, cum 

ar fi: 

• promovarea legislaţiei, a politicilor şi a planurilor pentru prevenirea discriminării 

copiilor, tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi prin accesul la toate etapele educaţiei, din primii ani de 

viaţă până la vârsta adultă; 

• încurajarea şi sprijinirea dezvoltării sistemului educaţional de tip incluziv; 

• planificarea intervenţiilor educaţionale prin evaluarea timpurie a CES ale persoanelor cu 

dizabilităţi de diferite vârste; 

• monitorizarea strictă a procesului de implementare a planurilor educaţionale 

personalizate; 

• asigurarea suportului necesar pentru copiii cu CES integraţi în sistemul educaţional de 

masă;  

• formarea cadrelor de înaltă calificare pentru a activa în instituţiile incluzive cu profil 

educaţional şi nu numai;  

• elaborarea centralizată a curriculumurilor şi planurilor de studii, destinate instruirii 

persoanelor cu dizabilităţi în instituţiile de masă;  

• includerea în planurile de învăţământ a unor teme care ar educa tânăra generaţie în 

spiritul acceptării persoanelor cu dizabilităţi în calitate de manifestare plenară a diversităţii;  

• adaptarea fizică a spaţiilor publice şi educaţionale la nevoile speciale ale persoanelor cu 

dizabilităţi;  

• stimularea şi încurajarea parteneriatelor dintre şcoală, familie, membri ai echipelor 

multidisciplinare în sprijinul instituţiilor incluzive, în special în elaborarea planurilor educaţionale 

individualizate. 

Practici incluzive din Europa  
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 Există o serie de studii care analizează politicile şi legislaţia cu privire la educaţia 

incluzivă din ţările Uniunii Europene şi din cele aparţinând Organizaţiei pentru Cooperare 

Economică şi Dezvoltare (OCED).   

Datele prezentate într-un studiu programatic realizat de Agenţia Europeană pentru 

Dezvoltare în Educarea Nevoilor Speciale şi EURYDICE permit evaluarea şi analiza comparată a 

practicilor incluzive din 30 de ţări europene prin prisma politicilor şi practicilor incluzive; 

modului de finanţare a educaţiei; formării cadrelor didactice; tehnologiilor de informare şi 

comunicare aplicate în educaţia persoanelor cu CES; preocupărilor şi bazei materiale în vederea 

intervenţiei timpurii.  

Pornind de la politicile şi practicile privind incluziunea educaţională şi socială a 

persoanelor cu CES, studiul respectiv identifică trei categorii de ţări: 

• ţări care promovează politici şi practici incluzive în raport cu toate categoriile de 

persoane (Spania, Grecia, Italia, Portugalia, Suedia, Islanda, Norvegia, Cipru); 

• ţări în care se regăsesc, deseori în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ, diverse 

abordări ale educaţiei destinate persoanelor cu dizabilităţi şi în care, drept consecinţă, coexistă un 

spectru larg de servicii – de la educaţie incluzivă până la educaţie specială, ce se intercalează şi se 

completează reciproc (Danemarca, Franţa, Irlanda, Luxemburg, Austria, Finlanda, Marea 

Britanie, Letonia, Liechtenstein, Republica Cehă, Estonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia); 

• ţări în care există două sisteme educaţionale distincte – incluziv şi special, fiecare dintre 

acestea fiind reglementat de legi separate. În general, familiile, asistate de către specialişti, sunt 

cele care decid în ce şcoală să înveţe copilul. În ţări precum Elveţia şi Belgia ambele sisteme 

educaţionale sunt egal de bine dezvoltate. 

 Există diferenţe în ceea ce priveşte stadiul în care se află fiecare dintre ţările europene în 

implementarea politicilor incluzive. De exemplu, Suedia, Danemarca, Italia şi Norvegia sunt 

considerate lideri în implementarea educaţiei incluzive, acestea fiind primele state în care a 

început implementarea, la nivel naţional, a politicilor respective.  

Analiza tabloului sinoptic permite formularea unor concluzii valabile la nivel european. 

Astfel: 

• în majoritatea ţărilor se constată tendinţa de a înlocui modelul medical al dizabilităţii cu 

cel social;  

• sub aspectul cerinţelor educaţionale, sunt diferenţiate între 6 şi 10 tipuri de nevoi 

speciale; 

• rolul fundamental în procesul incluziunii revine cadrelor didactice care predau la clasa 

respectivă, ele fiind responsabile pentru nivelul de instruire a tuturor elevilor; 

• atitudinea cadrelor didactice faţă de educaţia incluzivă depinde de experienţa acumulată 

de acestea în educaţia elevilor cu dizabilităţi, de formarea iniţială, de dotarea clasei cu suporturi 

didactice, de numărul elevilor în clasă etc.;  

• cadrele didactice din învăţământul secundar sunt mai puţin receptive la incluziunea 

elevilor cu dizabilităţi, în special a celor cu probleme psiho-emoţionale şi comportamentale.  

Tendinţe generale în educaţia incluzivă europeană  

• În ţările cu două sisteme educaţionale distincte (incluziv şi special) se manifestă clar 

tendinţa de a dezvolta şi a oferi servicii suplimentare. 

• În ţările în care există un sistem educaţional segregat şi în care au fost elaborate acte 

normative şi legislative în vederea incluziunii elevilor cu dizabilităţi în şcolile generale se face 

simţită tendinţa de reducere a numărului de instituţii speciale sau de modernizare a acestora, 

ţinându-se cont de nevoia de comunicare a elevilor cu lumea de dincolo de pereţii instituţiei. 

• Crearea parteneriatelor viabile dintre şcoală şi familie devine un scop primordial, iar 

decizia privind plasarea copiilor cu dizabilităţi într-o anumită instituţie educaţională sau 

solicitarea anumitor servicii sunt puse în seama părinţilor, specialiştii acordând doar consultaţii la 

cererea acestora.  



460 

 

• Deşi nu are caracter general, procesul de reprofilare a şcolilor speciale în centre de 

resurse pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora se derulează, totuşi, în majoritatea 

ţărilor.  

• Crearea cadrului de formare iniţială şi continuă a pedagogilor care doresc să activeze în 

instituţii incluzive, cu elevi cu CES.  

Etape de implementare a practicilor incluzive în Europa 

 Deoarece în ţările europene implementarea principiilor educaţiei incluzive se află în faze 

diferite, se impune popularizarea şi preluarea experienţelor avansate în domeniu în vederea 

facilitării şi accelerării acestui proces. Iată câteva exemple de practici bune, care ar putea fi 

preluate în funcţie de condiţiile atestate în fiecare ţară:  

• transformarea şcolilor speciale în centre de resurse;  

• elaborarea curriculumurilor naţionale de educaţie incluzivă şi, în baza acestora, a 

planurilor individuale de educaţie; 

• crearea parteneriatelor cu familiile şi instruirea părinţilor în vederea adoptării unor 

atitudini reformate faţă de necesităţile copiilor cu dizabilităţi; 

• învăţarea prin cooperare ca metodă eficientă de dezvoltare a elevilor cu dizabilităţi atât 

din punct de vedere cognitiv, cât şi socioafectiv.  

 Deşi domeniul educaţiei, în general, şi al celei incluzive, în special, este unul marcat de 

transformări frecvente şi racordări permanente la realităţile în continuă schimbare, există, totuşi, 

principii generale imuabile, pe care se ţine atât filosofia incluziunii, cât şi practica acesteia. Să le 

trecem în revistă, însoţindu-le cu succinte comentarii. 

• Principiul normalizării: după cum se vede şi din denumire, acesta se referă la eforturile 

de creare a condiţiilor speciale sau de adaptare a celor existente la nevoile persoanei cu 

dizabilităţi, astfel încât acestea să-i permită să ducă un mod de viaţă similar cu cel al altor membri 

din comunitatea respectivă. Condiţiile la care ne referim nu ţin doar de mediul fizic în care trăieşte 

şi activează persoana cu dizabilităţi, dar şi de mediul sociocomunitar, comunicativ, atitudinal, 

funcţional, participativ etc. Cu alte cuvinte, normalizarea trebuie să cuprindă toate sferele vitale 

ale unei persoane active, fie că este cu sau fără deficienţe.  

• Principiul egalizării drepturilor şi libertăţilor: este un principiu fundamental pentru orice 

societate democratică, chiar dacă realizarea în practică a acestuia se mai confruntă cu unele 

probleme şi dificultăţi, una dintre acestea fiind dizabilitatea umană în toate manifestările sale. 

Pentru ca în toate societăţile drepturile şi libertăţile omului să se respecte neclintit şi în volum 

deplin, guvernele lumii trebuie să asigure condiţii egale – politice, economice, sociale, culturale 

etc. – pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele aflate în dificultate, oricare ar fi originea 

acesteia.  

• Principiul egalizării şanselor în educaţie: în contextul drepturilor şi libertăţilor egale, 

principiul şanselor egale la o educaţie de calitate, în condiţii obişnuite pentru toţi membrii 

comunităţii respective, se înscrie ca unul fundamental, deoarece de modul şi de măsura în care 

acesta va fi realizat depinde evoluţia ulterioară a persoanei. Educaţia pune temelia vieţii şi îi dă 

direcţia, care fie duce spre afirmarea şi valorizarea potenţialului disponibil, dacă este bazată pe 

principiul şanselor egale, fie spre excludere şi marginalizare, dacă este bazată pe principiul 

segregării. Filosofia incluziunii stipulează că orice persoană trebuie să beneficieze de şanse egale 

la educaţie măcar şi pentru a-şi testa capacităţile de dezvoltare. În mod ideal, însă, egalizarea 

şanselor este însoţită de crearea condiţiilor optime pentru ca persoana să-şi poată descoperi, 

evalua, valorifica şi dezvolta potenţialul. Pentru aceasta ei i se vor asigura toate tipurile de 

egalitate, aplicabile în cazul educaţiei incluzive: acces egal; instruire/educaţie în condiţii egale; căi 

de integrare sociocomunitară similare cu ale celorlalţi. Or, acest obiectiv poate deveni realitate 

doar în condiţiile şcolii pentru toţi, care este expresia instituţională a filosofiei incluziunii şi 

platforma pe care se realizează egalizarea şanselor, drepturilor şi libertăţilor pentru toţi. 
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• Principiul dezinstituţionalizării: realizarea acestuia este parte a reformării sistemului 

educaţional de tip separat – obişnuit şi special. Principiul respectiv este actual pentru statele ex-

sovietice, care au moştenit acest tip de sistem educaţional, pentru care decenii la rând au fost 

formate cadre didactice şi nondidactice, promotoare ale unei filosofii bazate pe segregare. 

Dezinstituţionalizarea este finalitatea unui proces de durată, compus din câteva etape pregătitoare: 

prevenirea, reorganizarea, dezvoltarea alternativelor, formarea cadrelor, sensibilizarea societăţii, 

identificarea surselor de finanţare etc.  

• Principiul intervenţiei timpurii: acesta este important pentru organizarea procesului de 

reabilitare/compensare a dizabilităţii în vederea introducerii persoanei în mediul obişnuit încă din 

cea mai fragedă vârstă, ceea ce, în comun cu alţi factori, asigură succesul eforturilor de integrare a 

acesteia în comunitate prin formarea unei personalităţi adaptate la mediu, autonome sub toate 

aspectele, apte de instruire şi activitate profesională.  

• Principiul dezvoltării: obiectivul dezvoltării unei persoane poate fi realizat doar în 

condiţiile şcolii pentru toţi, care este o instituţie flexibilă şi perfect adaptabilă la particularităţile 

individuale – fizice, psihice, intelectuale, culturale, de asimilare a materiei şcolare etc. – ale 

copiilor. Ca urmare a acestor caracteristici, şcoala pentru toţi le oferă elevilor posibilitatea de a 

învăţa în condiţii speciale, adoptând ritmuri, metode, căi de formare a competenţelor şi 

deprinderilor specifice doar lor, conforme personalităţii individuale pe care o prezintă. Astfel, 

sporesc şansele dezvoltării potenţialului, cu care au venit în şcoala pentru toţi, ajungând la 

maturitate cu un bagaj impunător de oportunităţi integrative.  

• Principiul parteneriatului lucrativ: fără o conlucrare bine pusă la punct între toţi actorii 

procesului educaţional ideile integrării sociale şi ale normalizării vieţii rămân, pentru persoanele 

cu dizabilităţi, simple declaraţii, vorbe frumoase lipsite de conotaţii practice. Cele mai bune 

rezultate înregistrează educaţia incluzivă bazată pe parteneriate, acestea luând diferite forme: între 

elevii cu şi fără deficienţe; între cadrele didactice cu pregătire generală şi cele cu pregătire pentru 

educaţia incluzivă; între părinţii elevilor cu şi fără deficienţe; între echipa managerială şi 

colectivul didactic; între colectivul şcolii şi comunitate; între colectivul şcolii şi autorităţile locale; 

între colectivul şcolii şi ONG-urile de profil, atât din ţară, cât şi de peste hotare; între colectivele 

mai multor şcoli incluzive sau de alte tipuri; între colectivul şcolii şi organizaţiile donatoare etc. 

Doar prin conlucrare este posibilă cuprinderea unei arii cât mai vaste de probleme şi soluţionarea 

cu succes a acestora în interesul suprem al copilului. 

• Principiul asigurării suportului: cu necesitatea sprijinului competent, în cunoştinţă de 

cauză şi oportun se confruntă, practic, toţi actorii implicaţi în activitatea şcolii şi a societăţii de tip 

incluziv: elevi, părinţi, cadre didactice şi non-didactice, simpli membri ai comunităţii etc. Pentru 

satisfacerea acestei necesităţi de informare şi consiliere este nevoie să se creeze servicii 

specializate de sprijin care ar funcţiona atât la nivelul instituţiei educaţionale, cât şi în comunitate 

sau în centrele interşcolare şi comunitare de resurse. Esenţial este să se asigure accesul liber al 

tuturor persoanelor la serviciile de sprijin, calitatea acestora şi volumul revendicat de către 

eventualii beneficiari. 
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Alistratova Oxana  

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПОЛИТИКУ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА  

THE IMPACT OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS ON THE POLICY OF 

COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA  
Резюме 

В данной статье рассматривается политика противодействия торговле людьми в 

Республике Молдова и влияние международных организаций на нее. В ней отмечены главные 

актеры, которые воздействуют на формирование политики Республики Молдова в сфере 

противодействия торговле людьми и основные результаты установившегося взаимодействия 

руководства страны, законодательных органов, международных организаций, общественных 

организаций/ассоциаций и иных заинтересованных сторон. От их повседневных усилий 

зависит, насколько будет эффективными сотрудничество и помощь людям, оказавшимся в 

чрезвычайных и сложных жизненных ситуациях 

Ключевые слова: торговля людьми, принципы государственной политики 

противодействия торговле людьми, субъекты противодействия торговле людьми, 

международные организации. 

Abstract 

This article reviewed the policy of combating human trafficking in the Republic of Moldova 

and the influence of international organizations on it. It highlighted the main actors that influence on 

elaboration of the national policy Republic of Moldova on combating human trafficking and the main 

results of the established interaction between the country's leaders, legislative bodies, international 

organizations, non-governmental organizations / associations and other interested parties. From their 

daily efforts depends on how effective will be cooperation and assistance to people at risk, emergency 

and difficult situations. 

Key-words: trafficking in human beings, the principles of national policy on combating 

trafficking in human beings, entities of combating trafficking in persons, international organizations, 

non-governmental organisations. 

Торговля людьми представляет собой серьезную социальную проблему. В 

Республике Молдова эта проблема стала особенно актуальной в середине 90-х годов 

прошлого столетия. При этом Молдова столкнулась с различными ее формами: торговля 

людьми с целью трудовой эксплуатации; с целью сексуальной эксплуатации, с целью 

эксплуатации женщин и детей (попрошайничество); с целью продажи человеческих 

органов. 

Определились основные направления торговли людьми. Траффикинг с целью 

трудовой эксплуатации осуществлялся в Западную Европу и Россию, Турцию и др. страны. 

Траффикинг с целью сексуальной эксплуатации молодых женщин был направлен в первую 

очередь в страны балканского региона, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. С 

начала 2000-х годов значение этого направления падает, что обусловлено консолидацией 

молодых государств на Балканах и усилением борьбы с этой формой современного рабства 

как на национальном, так и международном уровне. Происходит переориентация 

траффикинга на страны Ближнего Востока, Турцию, Россию, Западную Европу [6; 136]. С 

2014 года было зарегистрировано резкое увеличение числа жертв среди мужчин, в 

основном с целью трудовой эксплуатации. В 2015-2016 гг. каждой второй жертвой 

торговли людьми стал мужчина [5].  

Оценить реальные объемы торговли людьми в Молдове практически невозможно. 

По данным Всемирного отчета о торговле людьми, подготовленном Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в период с января 2011 

года по июль 2015 года 1086 граждан РМ стали жертвами торговли людьми. Из них четыре 

человека стали жертвами торговли людьми в целях изъятия органов, 520 были подвергнуты 
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сексуальной эксплуатации, а остальные были вынуждены попрошайничать или работать 

бесплатно [5].  

Косвенные данные о количестве людей, вовлеченных в торговлю людьми, 

предоставляет статистика о жертвах траффикинга, которым была оказана различная 

помощь, в том числе в репатриации. Международная Организация по Миграции, 

занимающаяся защитой жертв траффикинга, приводит следующие данные о количестве 

жертв торговли людьми в Республике Молдова. Начиная с 2000 года, Международная 

Организация по миграции (МОМ) в Молдове оказала помощь и защиту более 3.400 жертв 

торговли людьми в преодолении последствий от эксплуатации, а также помогла 

улучшению условий жизни более 9.500 потенциальных жертв [1]. Можно предположить, 

что это не полные данные. Реальные цифры, скорее всего, выше, ибо следует сделать 

поправку на деятельность государственных структур и неправительственных организаций 

в этой сфере, не учтенную статистикой МОМ [7].  

При поддержке Миссия МОМ в Молдове в 2001 году был создан Центр помощи и 

защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми (CAP) в Кишиневе. CAP является 

уникальным центром кризисной интервенции и функционирует в качестве убежища для 

(потенциальных) жертв торговли людьми, являясь одним из ключевых элементов в рамках 

Национальной системы перенаправления для помощи и защиты жертв и потенциальных 

жертв торговли людьми. В 2008 году САР был передан правительству Республики 

Молдова, и стал государственным учреждением, подведомственным Министерству труда, 

социальной защиты и семьи. МОМ поддерживает проводимые мероприятия и услуги, 

предоставляемые в центре, которые включают в себя медицинскую, психологическую, 

правовую и социально-экономическую помощь. 

Власти Молдовы осуществляют тесное сотрудничество по вопросам 

противодействия торговле людьми с международными структурами (МОМ, ОБСЕ), 

неправительственными организациями («La Strada», «Medicine du Monde», «Stimul», «Terre 

des Hommes», др.) В 2008 году МВД подписало соглашение с МОМ о беспрепятственной 

репатриации жертв торговли людьми. В 2011-2013 годы Центр по борьбе с траффикингом 

подписал соглашения о сотрудничестве с Общественной организацией «Национальный 

центр предупреждения жестокого обращения с детьми»; с Агентством по трансплантации 

Министерства Здравоохранения; с международным центром «La Strada» [7]., который в 

2001 года создал «Горячую линию» по борьбе с трафиком – 0 800 77777. За 15 лет 

деятельности консультантам поступило почти сто тысяч звонков, включая просьбы о 

помощи со стороны лиц, впоследствии признанных жертвами торговли людьми. 

В целях предупреждения торговли людьми и защиты жертв МОМ Молдова 

реализует Программу по предотвращению и защите, предлагая жертвам торговли людьми 

варианты безопасной и устойчивой реабилитации и реинтеграции. Широкий спектр 

деятельности осуществляется на обоих берегах Днестра в партнерстве с государственными 

учреждениями, неправительственными и международными организациями и включает: 

- поддержку институциональных партнеров в разработке, реализации и 

координации политики по борьбе с торговлей людьми; 

- оказание помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми, в 

том числе помощь для их возвращения, реабилитации и реинтеграции в сотрудничестве с 

Национальной системой перенаправления для предоставления защиты и помощи жертвам 

и потенциальным жертвам торговли людьми;  

- оказание технической помощи и специальное обучение сотрудников 

правоохранительных органов в области расследования и судебного преследования в сфере 

торговли людьми. 

Подход МОМ основан на трех основных принципах, регулирующих деятельность 

международного сообщества в борьбе с торговлей людьми: уважение прав человека; 
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приоритет физического, психического и социального благополучия человека и его 

сообщества; фокусирование на устойчивости за счет институционального потенциала 

правительств и гражданского общества [1]. 

Для улучшения регионального, национального и местного диалога между 

правительствами и гражданским обществом Молдовы, Украины и Беларуси МОМ в 2005-

2013 гг. реализовала Программу против торговли людьми в Восточной Европе [2]. Проект 

был направлен на укрепление транснационального сотрудничества в сфере 

предотвращения траффикинга путем объединения двусторонних и многосторонних усилий 

целевых стран. Значимую роль в осуществлении партнерства и сотрудничества между 

Молдовой и Украиной играет Миссия EUBAM, под эгидой которой были организованы и 

осуществлены международные операции «Аккерман-2011» и «Перехват-2011», целью 

которых была отработка совместных действий по противодействию траффикингу [7]. 

Гражданское общество и неправительственные организации осуществляют 

разнообразную и многоплановую деятельность по предупреждению траффикинга. С 

помощью международных и неправительственных организаций (МОМ в Молдове, 

международного центра «La Strada», ОБСЕ в Молдове, «Medicine du Monde», 

швейцарского фонда «Terre des Hommes») и посольства США в Республике Молдова был 

организован ряд национальных и международных семинаров для специалистов в области 

противодействия торговле людьми. Деятельность по обучению дополняется практическими 

гидами, методико-дидактическими материалами. В этом отношении показательна 

деятельность «La Strada», который ведет информационно-пропагандистскую и 

методическую работу против использования детей в коммерческих целях, имеющих 

отношение к секс-индустрии [7]. 

Проблема траффикинга является важной и для Приднестровья. В соответствии с 

нормами и принципами международного права органы управления в Приднестровье 

сотрудничают с международными организациями, противодействующими торговле 

людьми и содействующими защите прав жертв торговли людьми. В этом контексте можно 

отметить Международную Организацию по Миграции, ЮНИСЕФ, ООН-Женщины, Фонд 

ООН по народонаселению (ЮНФПА), Программу развития ООН (ПРООН), Организацию 

по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управление Верховного комиссара 

ООН по правам человека (УВКПЧ), которые осуществляют обмен опытом, разработку и 

реализацию совместных проектов и программ по оказанию помощи потенциальным 

жертвам и жертвам торговли людьми. Международные организации обеспечивают 

методическое сопровождение и финансовую поддержку проектам и программам, которые 

реализуют гражданские объединения в сотрудничестве с органами управления в 

Приднестровье.  

На протяжении 2015-2017 гг. Международная Организация по Миграции реализует 

проект «Поддержка внедрения компонента по миграции и развитию Партнерства по 

Мобильности, и использование его преимуществ для жителей Приднестровья» [4]. 

Основной целью данного проекта является поддержка реализации компонента миграции и 

развития Партнерства ЕС-Молдова по мобильности с целью сведения к минимуму 

негативных последствий миграции, а также обеспечение преимуществ миграции для 

развития.  

В рамках комплексного подхода для достижения поставленной целью реализуются 

следующие задачи:  

- улучшение связей между академическими и научно-исследовательскими 

сообществами на обоих берегах Днестра и укрепление потенциала Приднестровского 

академического и научного сообщества. Это будет сделано путем обновления 

«Расширенного миграционного профиля» с включением Приднестровского региона, а 

также посредством картирования диаспор; 
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- повышение потенциала правительства и местных органов власти в 

программировании диаспоры и увеличение возможностей мигрантских сообществ и 

инициативных групп в странах назначения (в том числе и выходцев из приднестровского 

региона), с целью активной поддержки развития страны происхождения; 

- усиление защиты прав и социальной защиты молдавских мигрантов, работающих 

за рубежом, включая выходцев из приднестровского региона, посредством разработки и 

реализации инновационных программ по возвращению и реинтеграции, а также содействие 

расширению экономических прав возвращающихся трудящихся-мигрантов – 

предпринимателей, сельской молодежи, женщин, в том числе жителей Приднестровского 

региона; 

- определение, разработка и осуществление мероприятий, направленных на членов 

семьи мигрантов, в том числе жителей Приднестровья, а также других уязвимых групп 

населения, затронутых миграцией, с тем чтобы свести к минимуму негативные последствия 

миграции. 

При поддержке Международной Организации по Миграции в 2016 году в 

Приднестровье был реализован проект «Реинтеграция жертв и потенциальных жертв 

торговли людьми посредством специализированной помощи с особым вниманием к 

Приднестровскому региону» [3]. Цель проекта состояла в содействии расширению прав и 

возможностей (потенциальных) жертв торговли людьми в Республике Молдова, включая 

Приднестровский регион, путем поддержки их реабилитации и реинтеграции в семьи и / 

или в молдавское общество. 

Поддержку уязвимым группам оказывают Центр по оказанию помощи и защите 

жертв и потенциальных жертв торговли людьми (Кишинев), Общественная организация 

«Взаимодействие» (Тирасполь) и НПО «Женские инициативы» (Тирасполь), которые 

предлагают индивидуальную социальную, медицинскую, психологическую и 

юридическую помощь и осуществляли постоянный мониторинг в реинтеграции жертв и 

потенциальных жертв торговли людьми. В рамках программ жертвы торговли людьми 

обеспечиваются условиями для реабилитации и реинтеграции для преодоления негативных 

последствий от эксплуатации, а также во избежание повторной виктимизации. В то же 

время потенциальные жертвы траффикинга (жертвы домашнего насилия, семьи, 

столкнувшиеся с крайними экономическими трудностями, родители-одиночки, мигранты, 

оказавшиеся в затруднительном положении, лица с ограниченными возможностями, а 

также дети, оставшиеся без попечения родителей) получают возможность снизить уровень 

уязвимости, с тем чтобы избежать риска попадания в сеть торговцев людьми. 

В Приднестровье общественная организация «Взаимодействие» совместно с 

партнерами проводит широкий комплекс мероприятий по предотвращению нелегальной 

миграции и противодействию торговли людьми в Приднестровье. Организации-партнеры 

совместно с органами социальной защиты содействуют созданию Кризисного центра для 

пострадавших от торговли людьми и насилия в семье в Приднестровье. 

В 2006 году при поддержке Международной организации по миграции 

общественной организацией «Взаимодействие» была создана Горячая линия 080088888 и 

начата информационная кампания по повышению осведомленности населения о проблеме 

торговли людьми и нелегальной миграции. За десятилетний период организация накопила 

большой опыт консультирования по телефону и оказания помощи жертвам торговли 

людьми на любом этапе: с момента идентификации и до завершения процесса 

реинтеграции. Операторы по телефону предоставляют консультации по вопросам 

трудоустройства и обучения за рубежом, создания семьи с иностранными гражданами, 

поддержки и возвращения пострадавших от торговли людьми из-за границы.  

Поступающие звонки подразделяются на две первостепенные категории: 

превентивные звонки и SOS-звонки. К превентивным относятся звонки, в которых 
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абоненты запрашивают информацию относительно оформления документов, правила 

выезда за рубеж с целью трудоустройства, обучения, бракосочетания, воссоединения с 

семьей, отдыха. SOS-звонок – это звонок, в котором абонент просит помощи в вызволении 

из рабства и возвращении на родину, или родственники/близкие пострадавших от торговли 

людьми обращаются с просьбой о помощи в поиске, вызволении из рабства и возвращении 

на родину своих родных.  

Как показывает опыт, жертвы торговли людьми по разным причинам 

предпочитают не обращаться в милицию, а обращаются за помощью в муниципальные 

социальные службы и некоммерческие организации, так как первоначальный контакт 

анонимный, как в случае Горячей линии.  

Краткий обзор звонков, поступивших на Горячую линию за период с января 2011 г. 

по декабрь 2016 г., позволяет сделать определенные выводы. Всего за этот период было 

зарегистрировано 6236 звонков, из которых: 3650 - звонки превентивного характера 

(58,5%); 1651 - SOS-обращения (26,5%); 797 - звонки по сотрудничеству (12,8%); 138 -

другие звонки (2,2%). К категории «другие» относятся звонки, где абоненты запрашивают 

информацию, не связанную с деятельностью организации.  

Лидирующую позицию занимают звонки превентивного характера, их 

зарегистрировано больше половины от всех поступивших звонков. На протяжении данного 

периода самая распространённая тема звонков – «Консультации с переадресацией» (1013 

абонентов), на втором месте – «Консультации по трудоустройству за рубежом» (599), на 

третьем - «Статус мигранта за границей» (554), на четвертом – «Оформление документов» 

(405). 

На сегодняшний день одними их самых востребованных являются консультации, 

требующие переадресации в другие организации. К данной категории относятся звонки, 

которые касаются вопросов миграции, как легальной, так и нелегальной, но имеют скорее 

юридический характер либо содержат в себе вопросы, которые мигранты могут решить 

самостоятельно, но не знают, куда обратиться. В данном случае консультанты Горячей 

Линии подробно инструктируют абонентов, объясняя, куда следует обратиться, либо 

принимают информацию, а затем передают её в соответствующие инстанции. 

Консультации по вопросам трудоустройства также являются востребованными – 

599 звонков. 343 абонента обратилось на Горячую Линию с просьбой предоставить 

информацию относительно общих правил трудоустройства за рубежом. 256 абонентов 

запрашивало информацию относительно трудоустройства за границей, уже имея 

конкретное предложение о работе.  

Консультации относительно трудоустройства актуальны для абонентов от 30 до 50 

лет. Данная категория граждан обычно обращается на Горячую Линию для уточнения 

деталей и не проявляет стремления любыми способами уехать за границу, а рассматривает 

только конкретные предложения. 

Проблема трудоустройства за границей также актуальна для абонентов в возрасте 

18–29 лет, так как часто молодые люди, получив образование, не могут трудоустроиться в 

Приднестровье. Из-за отсутствия рабочих мест по полученной специальности и из-за 

низкой заработной платы молодые люди ищут возможность получить работу за пределами 

республики. 

Далее по востребованности следуют звонки, связанные со статусом мигранта за 

границей. Основная часть обращений в данной категории относится к нелегальным 

мигрантам, которые осознанно или неосознанно нарушили миграционные законы, и теперь 

их родственники хотят помочь им вернуться на родину. Также стоит отметить обращения 

граждан, разыскивающих своих родственников и/или знакомых, которые выехали за 

границу и не дают о себе знать долгое время. Также это люди, попавшие в 

затруднительную ситуацию за границей, – например, к данной категории относятся 
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мигранты, потерявшие паспорт, или паспорт которых был отобран. Зачастую обращаются 

родственники мигрантов, которые были обмануты работодателем, остались без средств к 

существованию и не имеют возможности самостоятельно вернуться на родину. В 

зависимости от потребности и запроса абонента, консультанты принимают решение 

открыть SOS-дело либо направить абонента в необходимую инстанцию, где он может 

получить квалифицированную помощь. 

Значительная часть звонков связана с вопросами оформления документов при 

выезде за границу. Во всех обращениях, связанных с оформлением документов, 

характерной чертой у заявителей является отсутствие правовых знаний о своих 

гражданских правах, а также способах их реализации и защиты. В связи с этим 

юридические консультации достаточно востребованы.  

 Чаще всего на Горячую Линию по предотвращению торговли людьми обращаются 

женщины (67%). Но во многих случаях обращения касаются вопросов, связанных с 

проблемами их мужей, сыновей и других родственников мужского пола, которые выехали 

на заработки и попали в сложную ситуацию за рубежом. Большая часть звонков, 

поступающих от мужчин, обычно связана с вопросами трудоустройства, оформлением 

документов, консультациями с переадресацией. 

В рассматриваемый период странами, с которыми чаще всего были связаны 

запрашиваемые консультации, являлись Польша и ОАЭ. Консультации обычно касаются 

SOS-случаев, а также вопросов, связанных с трудоустройством и правилами оформления 

документов. В пятерку стран входят также Россия, Украина и Турция. Значительное 

количество звонков связано с Приднестровьем и Молдовой. 

За период январь 2011 года - декабрь 2016 года консультантами Горячей Линии 

был принят 1651 звонок, связанный с SOS-обращениями. По данным звонкам было 

заведено 104 новых SOS-дела и 1 возобновлено. Всего за данный период было закрыто 105 

SOS-дел: в связи с самостоятельным возвращением — 13, по желанию абонента — 18, по 

причине потери связи — 13, передано в базу данных по жертвам, которым была оказана 

помощь, — 30, по другим причинам — 31. В другие организации было переадресовано 83 

дела. 

Всего за время работы Горячей Линии открыто 285 SOS-дел, 281 из которых было 

закрыто. Это означает, что пострадавшие получили полный объем помощи. Необходимо 

учитывать и тот факт, что пострадавший от торговли людьми возвращается в страну по 

прошествии определенного, иногда достаточно длительного, периода. Жизнь не стоит на 

месте, человек возвращается в изменившееся общество, куда ему необходимо 

реинтегрироваться. Успешная реинтеграция и социализация, в том числе и политическая, 

может происходить только при совместной помощи государственных структур и 

общественных организаций. При поддержке Международной Организации по миграции 

организация «Взаимодействие» в рамках реинтеграционной программы оказывает 

непосредственную помощь пострадавшим от торговли людьми.  

Приднестровская система социальной защиты не выделяет жертв торговли людьми 

как группу риска и не квалифицирует их как представителей группы социально уязвимых 

слоев населения. Это приводит к тому, что пострадавшие ищут помощь в общественных 

организациях и при их поддержке проходят курс реабилитации и социальной 

реинтеграции. Несмотря на то, что на сегодняшний день не существует целостной системы 

реинтеграции жертв торговли людьми, закрытые SOS-дела являются показателем того, что 

органы государственной власти и общественные институты могут и должны совместно 

разработать модель, которая учитывала бы экономическую и политическую ситуации 

Приднестровья.  

Анализ поступающих звонков помогает выявить основные тенденции развития 

проблемы торговли людьми в регионе, определить целевые группы и проводить 
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превентивную информационно-просветительскую работу в школах, высших учебных 

заведениях, в сельских населенных пунктах. Организация «Взаимодействие» совместно с 

партнерами из третьего сектора проводит широкое информирование населения о проблеме 

торговли людьми и их праве на соответствующую помощь и защиту. Абоненты Горячей 

Линии зачастую называют сразу несколько источников информирования. Наиболее 

эффективным источником информации стали НПО — 1878 абонентов. Большинство 

звонков, где источником информации были неправительственные организации, обычно 

связано с вопросами о сотрудничестве, информацией для соцработников, консультациями с 

переадресацией и SOS-случаями. Кроме того, абоненты, посетившие семинары для 

добровольцев, соцработников или другие мероприятия с участием сотрудников 

организации, обращаясь на Горячую Линию, источником информации также называют 

НПО.  

Одним из самых популярных источников информации выступают знакомые (1175 

абонентов). Кроме того, в сентябре 2011 г. в маршрутных автобусах, курсирующих по г. 

Тирасполь и в села Приднестровья, были размещены подголовники с рекламой услуг 

Горячей Линии. Летом 2014 года был разработан новый дизайн подголовников в виде 

теста, который помогает идентифицировать пострадавшего от торговли людьми или 

нелегальной миграции. Данный вид рекламирования остается достаточно популярным – 

612 абонентов. Значительное количество абонентов в качестве источников информации 

назвали телевидение (532 абонента) и официальные источники, справочные службы и 

государственные организации (528 абонентов), что свидетельствует о повышении доверия 

к официальным источникам информации. 

Однако в Приднестровье до сих пор не существует какого-либо нормативно-

правового механизма, связывающего государственные ведомства и негосударственные 

организации с целью обеспечения надлежащей защиты и реинтеграции жертв торговли 

людьми, несмотря на то, что местное законодательство в области предупреждения 

торговли людьми предполагает наличие такого механизма.  

Подводя итоги данной статьи, можно отметить, что торговля людьми является 

серьезной общественной проблемой, требующей эффективных методов решения. Эта 

проблема непосредственно связана с организованной преступностью, носит угрожающий 

характер в отношении внутренней и международной безопасности, нарушает основные 

права и свободы человека.  

Международные организации оказывают помощь Республике Молдова в политике 

противодействии торговле людьми. При поддержке Международной Организации по 

Миграции в Молдове (МОМ), Миссии ОБСЕ в Молдове, Фонда срочной помощи в защиту 

прав женщин, «La Strada» и ряда других организаций предоставляется помощь 

потенциальным жертвам и жертвам торговли людьми. Но для реальных подвижек в борьбе 

с торговлей людьми необходимо объединение усилий государственных структур, 

общественных ассоциаций, международных организаций тем самым обеспечить защиту 

каждого человека в соответствии с международными стандартами.  
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RELAŢIA DINTRE FACTORII EXISTENŢIALI ŞI CALITATEA VIEŢII A 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI  

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXISTENTIAL FACTORS AND QUALITY OF LIFE 

OF PEOPLE WITH DISABILITIES 

Rezumat  
Problemele de definire a noţiunii de calitate a vieţii au la origine, între altele, caracterul 

subiectiv al percepţiilor. La fel cum fiecare persoană în parte posedă pragul său individual de percepţie 

a fericirii şi bunăstării, şi calitatea vieţii este diferită pentru fiecare, unele persoane având nevoie de 

mai puţini factori existenţiali pentru a simţi satisfacţie în legătură cu propria viaţă, altele – de mai 

mulţi. Însă ceea ce îi uneşte pe toţi este aspiraţia spre o evoluţie firească a lucrurilor, spre un progres 

permanent, care ar putea fi definit prin cunoscuta formulă „azi mai bine ca ieri, mâine mai bine ca azi”.  

Cuvinte-cheie: calitatea vieţii, persoane cu dizabilităţi, standarde, drepturi, comunităţi, 

strategii, percepţii, manifestări individuale, bunăstare, factori existenţiali. 

Abstract 

The problems of defining the notion of quality of life have, among other things, the 

subjective character of perceptions. Just as each person has his own individual perception of 

happiness and well-being, and the quality of life is different for everyone, some people need fewer 

existential factors to feel satisfaction about their own lives, others. But what unites them all is the 

aspiration to a natural evolution of things, to a permanent progress that could be defined by the 

well-known formula «today better than yesterday, tomorrow better than today.» 

Key-words: quality of life, people with disabilities, standards, rights, communities, 

strategies, perceptions, individual manifestations, well - being, existential factors. 

În literatura de specialitate, în actele legislativ-normative, dar şi în diverse contexte 

cotidiene se întâlneşte frecvent sintagma „calitatea vieţii”, chiar dacă la nivel noţional nu există o 

definiţie clară, precisă şi exhaustivă pentru acest termen.  

În sens general, „calitatea vieţii” unei persoane, a unui grup de persoane sau a unei 

comunităţi largi de persoane se asociază cu un context existenţial lipsit de stresuri sociale, psihice, 

emoţionale, propice preocupărilor pentru starea de bine individuală şi colectivă, stabilirii şi bunei 

funcţionări a relaţiilor dintre oameni, dintre oameni şi structurile statului, activităţilor creative în 

diverse domenii de interes personal şi general, respectării drepturilor fundamentale şi particulare, 

elaborării şi implementării la nivel de ţară a unor strategii şi programe de suport şi asistenţă 

socială acordată persoanelor aflate în anumite genuri de dificultăţi parţiale sau generalizate, 

temporare sau permanente. Un factor important în perceperea vieţii ca fiind una de calitate este 

starea de sănătate şi, în strânsă şi directă legătură cu aceasta – gradul de autonomie personală, 

capacitatea de a se descurca în problemele cotidiene fără suportul altora. 

Problemele de definire a noţiunii de calitate a vieţii au la origine, între altele, caracterul 

subiectiv al percepţiilor. La fel cum fiecare persoană în parte posedă pragul său individual de 

percepţie a fericirii şi bunăstării, şi calitatea vieţii este diferită pentru fiecare, unele persoane 
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având nevoie de mai puţini factori existenţiali pentru a simţi satisfacţie în legătură cu propria 

viaţă, altele – de mai mulţi. Însă ceea ce îi uneşte pe toţi este aspiraţia spre o evoluţie firească a 

lucrurilor, spre un progres permanent, care ar putea fi definit prin cunoscuta formulă „azi mai bine 

ca ieri, mâine mai bine ca azi”.  

În contextul numeroaselor abordări şi interpretări ale noţiunii de calitate a vieţii 

percepţiile sesizate în contextul dizabilităţii ocupă un loc aparte, calitatea vieţii persoanelor cu 

deficienţe compunându-se din factori specifici pentru fiecare gen de dizabilitate, pentru fiecare 

grad de severitate etc. În timp ce aprecierea nivelului de calitate a vieţii, în general, trebuie să se 

bazeze pe balanţa dintre factorii obiectivi şi cei subiectivi, în cazul persoanelor cu dizabilităţi 

conţinutul noţiunii devine relevant doar dacă este analizat prin prisma individuală a percepţiei 

subiective, constatate la nivel de individ. Structurile statale sau nonstatale responsabile sau 

preocupate de anumite sectoare ale vieţii cetăţenilor sunt obligate să sondeze permanent stările de 

spirit, doleanţele, aspiraţiile, satisfacţiile şi insatisfacţiile manifestate la nivel de individ cu 

dizabilităţi, dialogul permanent cu acesta urmând a fi fundamental în luarea unor decizii atât pe 

termen scurt, cât şi pe termen mediu sau lung. Cea mai eficientă abordare a problemelor ce ţin de 

viaţa persoanelor cu dizabilităţi este cea de dialog continuu şi de implicare multiaspectuală a 

acestei categorii de persoane sau a reprezentanţilor abilitaţi în activitatea decizională privind 

problematica ce le vizează nemijlocit. 

Deşi, după cum s-a afirmat mai sus, în definirea noţiunii de calitate a vieţii persistă 

numeroase semne de întrebare şi neclarităţi, de-a lungul anilor s-au făcut încercări de a introduce 

noţiunea în cauză într-un anumit cadru conţinutal, care ar lua în considerare nişte aspecte generale 

şi universale, valabile în majoritatea cazurilor. În contextul dat, un exemplu de asemenea 

încercare ar putea servi teoria capabilităţilor, care identifică noţiunea de calitate a vieţii cu cea de 

standarde de viaţă. Această teorie construită pe ideea raportului echilibrat dintre aspectele 

subiective şi cele obiective de percepere a vieţii de către individul cu dizabilităţi, îşi găseşte 

dezvoltare în mai multe documente elaborate şi adoptate la nivelul Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii (OMS), cum ar fi Clasificatorul internaţional al funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, 

lansat ca recomandare guvernelor lumii în anul 2001.  

Experţii OMS se referă la noţiunea de funcţie/funcţionare ca la un posibil criteriu de 

evaluare a calităţii vieţii. Dacă persoana este implicată în funcţionări la nivel psihosocial, dacă 

acestea sunt completate cu un spectru larg de relaţionări cu mediul fizic şi social, precum şi cu 

anturajul uman, atunci putem vorbi despre o anumită stare de bine a persoanei respective. 

În această ordine de idei, unii cercetători (de exemplu, Lefevre, 2001) definesc noţiunea 

de calitate a vieţii drept totalitatea relaţionărilor/funcţiilor psihosociale care reies din activităţile 

comportamentele ale persoanei în raport cu proprietăţile sociale, economice, culturale ale 

mediului său de trai şi de activitate, fie că este vorba despre familie, instituţie de învăţământ, loc 

de muncă, organizaţii comunitare sau structuri administrative, toate acestea fiind definite ca 

„dimensiuni ale calităţii vieţii” (Sen, 1991). Se poate afirma că viaţa unui individ corespunde 

criteriilor de calitate dacă contextul său social, economic şi cultural îi permite să deruleze 

activităţi cognitive, intelectuale, dezvoltative, de socializare etc., toate acestea fiind concepute ca 

un ansamblu de manifestări individuale în contextul domeniilor ce definesc calitatea vieţii. 

Experţii OMS, dar şi mulţi cercetători (Abrams, 1973; Campbell, Converse şi Rodgers, 

1976, alţii) se sprijină în recomandările lor pe cinci stări de bine, importante pentru o evaluare 

corectă a calităţii vieţii. În cele ce urmează să vedem care sunt acestea şi ce caracteristici posedă 

fiecare. 

■ Starea de bine fizică – se referă la sănătatea fizică care îi permite persoanei să fie 

mobilă, să participe la diverse activităţi dinamice prin activarea, în siguranţă, a potenţialului său 

motrice şi aptitudinile specifice fiecăreia dintre componentele constitutive ale corpului fizic. În 

linii mari, starea de bine fizică se suprapune pe capacităţile funcţionale nealterate ale persoanei.  
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■ Starea de bine materială – se referă la relaţia dintre veniturile persoanei şi necesităţile 

sale vitale, atât fizice, cât şi culturale, educaţionale şi de alt ordin, care pot fi satisfăcute contra 

plată; această relaţie vizează atât populaţia generală, cât şi fiecare persoană în parte. De asemenea, 

starea de bine materială se referă la toate aspectele materiale ale vieţii: locuinţa, dotările casnice, 

anturajul natural şi uman al persoanei, disponibilitatea transportului personal sau public de care 

depind oportunităţile de socializare, de deplasare la serviciu, la studii sau la evenimente socio-

culturale, de accesul la activităţi participative etc.  

■ Starea de bine socială este în strânsă legătură cu relaţionarea interumană (membri ai 

familiei apropiate şi extinse, prieteni, colegi) şi la nivel de comunitate (asociaţii obşteşti, pe 

interese, cercuri de creaţie, de sport). Pentru relaţiile sociale ale persoanei este important nu atât 

factorul cantitativ (cât mai mulţi prieteni, cât mai multe cercuri de participare), cât cel calitativ 

(sunt binevenite acele relaţii care contribuie la dezvoltarea persoanei, la cizelarea personalităţii, la 

îmbogăţirea spirituală). Momentul dat este cu atât mai important pentru persoanele cu dizabilităţi, 

cu cât acestea, în virtutea statutului lor special, nu-şi pot permite luxul de a cultiva relaţii fără 

viitor cert, fără pondere contributivă orientată spre valorizarea potenţialului existent şi spre 

dezvoltarea acestuia. Starea de bine socială a persoanei cu dizabilităţi depinde de maturitatea 

comunităţii, de pregătirea acesteia pentru a accepta fără rezerve diversitatea ca pe o caracteristică 

intrinsecă a societăţii umane. 

■ Starea de bine emoţională include diverse aspecte legate între ele, cum ar fi: sănătatea 

mintală, afecţiunile emoţionale, stresurile, apartenenţa la anumite grupuri confesionale, locul şi 

rolul persoanei în mediul său comunicaţional, respectul de sine şi respectul celor din preajmă 

(studii, loc de muncă, activităţi participative). Starea de bine emoţională rezultă din echilibrul 

dintre individ şi mediu social, calitatea mediului fiind decisivă pentru evitarea stresurilor, 

căderilor nervoase, oscilaţiilor de dispoziţie, frustrărilor, dar şi, concomitent, pentru stimularea 

eforturilor de autorealizare, împlinire, valorificare şi dezvoltare a potenţialului. 

■ Starea de bine productivă, care mai este numită în unele surse „de randament”, se referă 

la capacităţile persoanei de a-şi organiza în timp util şi cu maximum folos timpul, inclusiv timpul 

liber, rezervat activităţilor extraprofesionale. Prin prisma psihologiei umane, pentru a-şi menţine 

nivelul necesar de activitate productivă orice individ are nevoie de alternarea perioadelor de lucru 

cu perioadele de odihnă. Orice gen de muncă, chiar şi cea îndrăgită şi asumată benevol, fără 

odihnă pierde inevitabil din randament, devenind treptat o adevărată corvoadă pentru cel ce o 

prestează. Paradoxal, însă nu toţi oamenii ştiu când şi cum să se odihnească, astfel încât să-şi 

menţină în timp stările de bine productive.  

 Cele cinci stări de bine, calificate de către experţii OMS drept componente ale unei 

calităţi înalte a vieţii, deşi se caracterizează prin aspecte generale, urmează a fi abordate şi 

analizate prin prisma individuală, în special când este vorba despre persoana cu dizabilităţi. 

Percepţia stărilor de bine sau de rău este profund subiectivă, fiecare persoană având propriul 

„instrument” de măsurare a acestora. Ce este bine pentru unii este rău pentru alţii, şi invers. 

Acelaşi lucru se poate spune şi despre aspectele motivaţionale, care acţionează în mod individual, 

în funcţie de aspiraţiile, statutul psihoemoţional, potenţialul, anturajul, pregătirea persoanei. Cum 

pot fi determinate aceste aspecte de către specialiştii care lucrează cu persoanele cu dizabilităţi? 

Doar prin monitorizarea strictă, de lungă durată a acestora în procesul activităţilor profesionale şi 

de timp liber: în familie, la serviciu, în cadrul evenimentelor participative, comunitare, de odihnă 

şi de agrement. Preocupările diverşilor actori pentru asigurarea unui nivel înalt de calitate a vieţii 

persoanelor cu dizabilităţi nu pot şi nici nu trebuie să se bazeze pe reţete prefabricate, ci să se 

orienteze spre aspiraţiile şi nevoile reale, exprimate clar, ale persoanelor. Standardele generale, 

valabile, în măsură mai mare sau mai mică, în cazul persoanelor fără dizabilităţi, nu funcţionează 

în cazul celor cu dizabilităţi şi asta deoarece grupul acestora se distinge printr-un grad mult mai 

înalt de diversitate şi eterogenitate, caracterizându-se printr-o multitudine de cazuri, situaţii, 

variante de comportament, aspiraţii, capacităţi şi posibilităţi de realizare a aşteptărilor personale.  
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Atunci când se fac tentative de a evalua calitatea vieţii unor indivizi sau grupuri de 

persoane, este important să se stabilească şi să se urmărească insistent finalităţile. În general, 

acestea trebuie să vizeze normalizarea vieţii prin normalizarea spaţiului/mediului existenţial al 

persoanelor cu dizabilităţi, spaţiu în care ar fi asigurate condiţiile şi oportunităţile necesare pentru 

realizarea multiaspectuală a personalităţii, pentru valorizarea rolului sociocomunitar al indivizilor. 

Cunoaşterea principiilor şi componentelor noţiunii de calitate a vieţii este de neînlocuit 

atunci când se stabilesc programele de reabilitare, recuperare, readaptare, instruire/educare a 

persoanelor cu dizabilităţi. Asigurarea funcţionalităţii normale a persoanelor din acest grup are la 

bază factorul de interdependenţă şi intercondiţionare dintre metodele utilizate de către echipa 

multidisciplinară şi perceperea corectă de către persoana respectivă a propriei stări şi a propriilor 

aspiraţii. La confluenţa dintre aceste două aspecte ale uneia şi aceleiaşi probleme se regăseşte 

calitatea vieţii persoanei cu dizabilităţi, spre care tind toţi actorii implicaţi în asistarea acesteia.  

În cadrul unei comunităţi există o relaţie directă între calitatea vieţii persoanelor cu 

dizabilităţi şi calitatea vieţii populaţiei, în general. Într-o societate săracă, în care populaţia se 

confruntă cu mari lipsuri, iar programele sociale ale statului nu sunt în stare să compenseze 

veniturile modeste ale cetăţenilor, nici calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi nu poate 

satisface, în deplină măsură, necesităţile acestora. Şi aici ne referim atât la necesităţi de ordin 

material, financiar, cât şi la cele ce ţin de educaţie, cultură, spiritualitate, odihnă, comunicare, 

informare etc.   

Structurile abilitate cu asistarea persoanelor cu dizabilităţi sunt obligate să analizeze în 

detalii situaţia în comunitatea de reşedinţă şi de activitate a asistaţilor. În literatura de specialitate, 

cu precădere în recomandările experţilor privind asistarea persoanelor cu dizabilităţi, sunt 

analizate două modalităţi de cercetare a contextului social, în care trăiesc şi activează acestea: a) 

prin abordare obiectivă şi b) prin abordare subiectivă. În primul caz, mediul social este abordat şi 

analizat la macronivel, ceea ce presupune anchetarea unui număr impunător de membri ai 

comunităţii respective în vederea identificării necesităţilor şi neajunsurilor generale din mediul 

dat. În cel de-al doilea caz, analiza se efectuează la micronivel, presupunându-se anchetarea 

membrilor unor anumite grupuri comunitare, finalitatea referindu-se la identificarea problemelor 

cu care se confruntă aceştia. Între cele două tipuri de abordări există o relaţie de 

complementaritate, motiv pentru care, de regulă, ele se aplică în comun şi concomitent.   

Analiza situaţiei din două unghiuri de vedere finalizează prin confruntarea opiniilor 

acumulate în cadrul strict al legislaţiei naţionale şi al actelor decizionale şi normative adoptate la 

nivel local. Orice strategie, program, proiect, pentru a fi realist şi a avea finalitate, trebuie să 

rezulte strict din cadrul legislativ şi normativ. Oricât de tentantă ar fi dorinţa de a include în 

documetele strategice sau programatice obiective radicale, spectaculoase, acestea nu vor avea 

finalitate dacă nu vor fi realiste şi strict ataşate la cadrul legislativ şi normativ care vizează 

domeniul abordat.  

Metodologia aplicată în procesul analizei situaționale, pe lângă îmbinarea aspectelor 

macro- şi microsociale, trebuie să ţină cont atât de factorii cantitativi (pe baza indicatorilor 

sociali), cât şi de cei calitativi (pe baza informaţiei obţinute de la actorii sociali). Evident, fiecare 

dintre aceste două abordări presupune un tip distinct de intervenţie în problematica urmărită.  

În general, intervenţia este o măsură activă şi, deseori, urgentă de soluţionare a 

problemelor cu care se confruntă comunitatea în ansamblu şi, implicit, membrii unui grup-ţintă 

comunitar. Specialistul abilitat să intervină, pentru început, trebuie să-şi formeze o viziune cât mai 

clară asupra mediului social în care va activa, a problemelor cele mai frecvente, a potenţialului de 

soluţionare a acestora, a resurselor umane care ar putea fi implicate în intervenţia respectivă, a 

liderilor de opinie din mediul vizat, a grupului de beneficiari etc. Nici o intervenţie nu poate avea 

sorţi de izbândă, dacă executorul nu ţine cont de specificul mediului în care trebuie să acţioneze, 

de aşteptările grupului-ţintă sau ale individului vizat (Gingras, 1991; Henderson şi coaut., 1992). 



473 

 

Orice intervenţie, pe lângă obiectivele concrete urmărite, trebuie să-şi propună stimularea 

şi motivarea comunităţii pentru acţiuni de sine stătătoare orientate spre soluţionarea problemelor 

cu care se confruntă anumite persoane sau grupuri de indivizi, indiferent de criteriile de 

constituire a acestora (vârstă, dizabilitate), spre crearea sau îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de 

activitate a membrilor comunităţii, spre stabilirea, menţinerea în timp şi dezvoltarea relaţiilor 

interumane, de ajutor reciproc. Asistenţa socială nu trebuie să fie doar preocuparea statului, ci şi a 

comunităţilor, a persoanelor propriu-zise. Această afirmaţie este valabilă, în special, în localităţile 

mari, în care contactul comunităţilor locale cu structurile subordonate autorităţilor este foarte 

anevoios şi formalizat (Medard, 1969). Mult mai flexibile şi mai rapide sunt echipele constituite 

în bază de voluntariat sau de apartenenţă la un anumit grup social, cultural, confesional. 

Structurile statale de asistenţă socială sunt cele care trebuie să acorde consiliere, modele 

metodologice, să pună la dispoziţie politici şi standarde, să încurajeze iniţiativa comunitară, 

intervenind prompt acolo unde se cere alt nivel – extracomunitar – de soluţionare a problemelor 

(Warren, 1969).  

De exemplu, analiza unei comunităţi de studenţi cu dizabilităţi care se confruntă cu 

probleme ce ţin de accesul la informaţia universitară, va începe prin identificarea caracteristicilor 

cantitative şi calitative ale mediului respectiv: câţi studenţi cu dizabilităţi învaţă în instituţia 

respectivă şi la fiecare facultate în parte, ce tipuri şi grade de dizabilităţi se înregistrează în grupul 

respectiv, ce atitudine manifestă faţă de aceşti studenţi colegii lor fără dizabilităţi, cadrele 

didactice şi nondidactice din universitate, cum arată infrastructura universitară destinată 

studenţilor cu dizabilităţi, cum ar putea fi ameliorată aceasta, care sunt factorii ce îngrădesc 

accesul studenţilor la informaţia universitară şi ce soluţii se impun în mod prioritar, de ce 

posibilităţi materiale dispune instituţia şi de unde ar putea veni ajutorul dezinteresat, cum, în ce 

condiţii pot fi atrase eventualele fonduri ş. a. m. d.   

Este clar că o singură persoană nu va putea face faţă acestor şi altor sarcini legate de 

pregătirea intervenţiei respective. De aceea intervenientul va trebui să formeze o echipă provizorie 

de lucru chiar la locul cercetării, cu implicarea în bază de voluntariat a studenţilor, cadrelor 

didactice, altor angajaţi, cărora li se va cere să conlucreze în vederea finalizării cât mai grabnice şi 

la un nivel calitativ înalt a studiului situaţional, astfel încât intervenţia propriu-zisă să nu întârzie 

şi să aducă rezultatele scontate.  
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Жогно Юрий 

МЕДИАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ УКРАИНЫ  

MEDIATION IN THE CONTEXT OF REFORMING THE SYSTEM OF PUBLIC 

ADMINISTRATION OF UKRAINE 
Резюме 

В данной статье рассматривается проблематика реформирования системы публичного 

администрирования Украины, в частности, формирование профиля профессиональной 

компетентности государственного служащего в контексте интеграции государственного 

управления Украины в Европейское административное пространство. В этом контексте 

рассматривается использование технологии медиации, как необходимого навыка и 

эффективного инструмента в коммуникации государственного служащего. 

Конфликтологическая (коммуникативная) компетентность государственного служащего, по 

нашему мнению, обеспечит эффективное регулирование конфликтных ситуаций, трансляцию 

социальных и культурных ценностей в коммуникации с массовым адресатом. 

Ключевые слова: публичное администрирование, конфликтологическая 

компетентность государственного служащего, профиль профессиональной компетентности, 

медиация, внесудебный порядок разрешения споров.  

Abstract 

This article discusses the problems of reforming the system of public administration in 

Ukraine, in particular, the formation of the profile of the professional competence of public officials in 

the context of the State Office of Ukraine's integration into the European administrative space. In this 

context, we discuss the use of mediation techniques as necessary skills and effective communication 

tool in a public servant. Conflictological (communicative) competence of civil servants, in our opinion, 

will provide effective regulation of conflicts, broadcast social and cultural values in communication 

with a mass destination. 

Key-words: public administration, conflict-competence of public officials, the profile of 

professional competence, mediation, non-judicial dispute resolution. 

 Процесс европейской интеграции Украины, несмотря на обнадеживающее начало 

сотрудничества с европейскими властными структурами, существенно замедлился из-за 

определенных замечаний со стороны последних по темпам приближения Украины к 

стандартам ЕС. Углубление европейской интеграции Украины предусматривает создание 

условий для надлежащего выполнения задач, которые стоят перед страной-членом ЕС, а 

также использование в своей деятельности достижений Европейского Союза (acquis 

communautaire) [13; 5]. Надлежащее функционирование государственных органов при этом 

предполагает выполнение основных правовых принципов ЕС - демократии и верховенства 

права, в том числе, учет в практике государственного управления в Украине принципов 

надлежащего управления, принципов Европейского административного пространства 

соответствует задачам административной реформы в Украине.  

 С вступлением Украины в Совет Европы наше государство также взяло 

обязательства по совершенствованию организации судебной системы. Действующие 

законодательные акты Совета Европы [10-12] и Украины [8, 9] являются концептуальной 

правовой базой для разработки и внедрения альтернативных путей решения споров во 

внесудебном порядке, и определяют современные тенденции создания возможностей для 

развития гражданского общества в Украине. Рекомендации Совета Европы, в частности, 

отмечают необходимость уменьшения объема задач, не относящихся к судебному 

разбирательству и возложенные на судей, перепоручая эти задачи другим лицам или 
органам, что способствовало бы примирению сторон вне судебной системы. Среди таких 

альтернативных (внесудебных) способов урегулирования споров важное место занимает 

медиация. Так, 03.11.2016 года в Украине принят в первом чтении «Закон о медиации» 
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[10]., что придает данному виду социального взаимодействия импульс для развития в сфере 

гуманизации гражданского общества с помощью восстановительных практик, в частности, 

медиации. 

 Современное украинское общество, принадлежит к переходным, то есть к тем, 

которые осуществляют переход на более высокий уровень качества процессы 

государственного управления и публичного администрирования, - поэтому остро 

нуждается в реформе государственного управления, поскольку последнее остается 

неэффективным и коррумпированным, внутренне противоречивым через встроенный 

конфликт интересов, чрезмерно централизованным, закрытым от общества, оторванным от 

потребностей гражданина. Успешность модернизационных процессов в Украине зависит от 

многих факторов, среди которых едва ли не основную роль играет кадровый потенциал 

государственной службы, уровень его профессиональной компетентности.  

 В тоже время, решение конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 

коммуникации исполнительной власти и общества (социальной группы, отдельного 

гражданина), обеспечивается гармоничным сочетанием реализации политического, 

правового и организационного механизмов управления этим процессом [4]. Именно 

поэтому одной из мишеней административной реформы в Украине становится 

проблематика эффективной коммуникации субъектов публичного управления, в частности, 

социально-психологических технологий диалогового взаимодействия. Подобные формы 

взаимодействия органов исполнительной власти с обществом проводятся: (1) в 

непосредственной форме публичного общественного обсуждения (конференции, форумы, 

собрания, встречи с общественностью; дебаты, интернет-конференции, электронные 

консультации), (2) через изучение и анализ общественного мнения (3) в различных жанрах 

устной и письменной речи и тому подобное. Именно устная коммуникация является 

наименее регламентированной, имея, в тоже время, большую потребность в проявлении 

коммуникативной компетентности государственного служащего. 

 Государственные служащие являются важным субъектом публичного управления, 

а соответствующая государственная кадровая политика, по мнению специалистов [1, 3]., 

будет способствовать оптимизации использования трудовых ресурсов страны для 

реализации национальных интересов, обеспечит результативный, дифференцированный и 

сбалансированный диалог граждан и представителей органов государственной власти. В 

этом контексте возникает необходимость целенаправленного формирования определенных 

навыков (компетентностей) государственных служащих, в том числе, и умения адекватно 

реагировать на конфликтные ситуации во взаимодействии, как с коллегами 

(подчиненными), так и с представителями (социальными группами) общества. При этом 

государственный служащий должен эффективно регулировать конфликтные ситуации, 

транслировать социальные и культурные ценности, иметь не только навыки ведения 

переговоров и делового общения, но и обмена базовыми общественными ценностями и 

коммуникации с массовым адресатом. Не случайно поэтому, планом модернизации 

государственного управления предусмотрено усовершенствование подходов к управлению 

персоналом, модернизацию системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих, внедрение компетентностного подхода в 

управление персоналом [1, 24]., а также реформирования системы профессионального 

обучения государственных служащих, как одного из основных компонентов Стратегии 

реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 годы [2].  

 Рассматривая, таким образом, коммуникативную компетентность 

государственного служащего, в частности, ее конфликтологический компонент, как 

комплекс определенных измеряемых умений, знаний и поведенческих свойств, 

необходимых для успешного выполнения определенных функциональных обязанностей, 
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мы операционализируем процесс подготовки государственных служащих в семантическом 

поле компетентностного подхода. 

 Очевидно, что коммуникативная деятельность государственного служащего тесно 

связана с общением, разрешением споров и конфликтных ситуаций социального характера, 

определяет его конфликтологическую компетентность (или компетентность в решении 

конфликтов) как важную составляющую формирования профессиональной 

компетентности государственных служащих [7]. Структура конфликтологической 

компетентности содержит следующие компоненты: когнитивный (знания в области 

конфликтологии и конфликт-менеджмента); операционный (формирование практических 

умений и навыков по решению конфликтов) мотивационно-ценностный (желания и 

намерения по решению конфликтов) рефлексивно-регулятивный (способность специалиста 

к рефлексии и саморефлексии) [там же]. Специалисты рассматривают 

конфликтологическую компетентность как ключевую, включающую: способность 

индивида эффективно взаимодействовать с окружением в системе межличностных 

отношений; понимание природы противоречий и конфликтов между людьми; умение 

ориентироваться в социальных ситуациях; способность человека (или группы) переводить 

деструктивные процессы в конфликте в конструктивное русло; конфликтам; умение 

эффективно использовать технологии предотвращения конфликта и преодоления его [1, 3, 

5, 6].  

 Особое внимание ученых и практиков приковано к совокупности компетенций, 

необходимых для работы на конкретной государственной должности, которая определяется 

как профиль профессиональной компетентности [1, 6]. В частности, в ходе 

международного проекта по внедрению многосторонней медиации и внедрения 

современных международных стандартов социально-психологических технологий 

диалогового взаимодействия субъектов публичного управления «Расширение 

сотрудничества с гражданским обществом стран восточного партнерства и России» 

Гамбургского университета при поддержке Германской службы академических обменов 

(DAAD), нами проведена апробация инновационной коммуникативной технологии 

конструктивного урегулирования конфликтов - медиации в сфере публичного управления 

[14]., которая предполагает в будущем составление профиля профессиональной 

компетентности государственного служащего. В частности, одним из результатов данного 

проекта в рамках реализации реформы государственной службы является внедрение в 

НАГУ при Президенте Украины спецкурса «Медиация, переговоры и управления 

конфликтами в сфере публичного управления и администрирования» (210 академических 

часов) для аспирантов специальности 074, «Публичное управление и администрирование» 

по соответствующей специализации. Данный спецкурс разработан в соответствии с планом 

научных и практических исследований данного международного проекта для 

модернизации программ подготовки государственных служащих, внедрение 

компетентностного подхода в государственной службе, обоснование теоретико-

методологических основ к разработке профилей должностных лиц органов 

государственной власти как составляющей модернизации отечественной государственной 

службы.  

 Развитие ключевой коммуникативной компетенции и построение профиля 

профессиональной компетентности должностных лиц органов государственной власти, по 

нашему мнению, позволяет определить необходимые квалификационные характеристики 

лиц, отвечающих требованиям должностей государственной службы, а также 

усовершенствовать квалификацию должностных лиц через программы профессионального 

развития, что будет способствовать карьерному росту и обеспечению профессионализма 

государственной службы. Перспективы дальнейших исследований заключаются в 
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совершенствовании эффективности методических и организационных механизмов 

развития коммуникативной компетентности государственного служащего. 
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Țărnă Vadim 

TENDINȚE SUICIDALE LA ADOLESCENȚI, DETERMINATE DE FACTORII DE 

MEDIU  

SUICIDAL TENDENCIES AMONG ADOLESCENTS DETERMINED BY 

ENVIRONMENTAL FACTORS. 
Rezumat 

Actualmente sinuciderile devin tot mai numeroase, intense şi afectează nu doar cadrul familiar 

dar şi cel socio-cultural creând un dezechilibru la nivelul societăţii. Cercetările asupra fenomenului 

suicidal, scot în evidență influenţa negativă pe care o au, în mod direct şi indirect familiile 

dezorganizate. Carenţa educativă şi afectivă, influențează nefast structura afectivă şi de conştiinţă a 

unor tineri. Astfel, pe primul loc în rândul cauzelor tentativelor de suicid se află climatul familial 

deteriorat şi slaba comunicare în cadrul familiei. Luând în considerație situația alarmantă din ultimii 

ani în Republica Moldova în ceea ce privește numărul de sinucideri printre adolescenți, precum și în 

ceea ce privește numărul cazurilor de violență domestică (conform studiului realizat de Biroul Naţional 

de Statistică, publicat în 2011, 6 din 10 femei s-au confruntat cu acest fenomen), mi-am propus să 

cercetez corelația dintre gradul de formare a intențiilor suicidale la adolescenți și violența în familie. 

Întru realizarea scopului propus au fost aplicate instrumentele de cercetare pe un eșantion format din 

elevi ce învață în școli/licee selectate aleator din câteva raioane ale republicii. Concomitent, s-au 

obținut rezultate interesante vizavi de percepția la adolescenți a fenomenului violenței domestice. De 

conștientizarea gravității căruia, în special de către generațiile în creștere, depinde în mare măsură 

dezvoltarea viitoare a societății.  

Cuvinte-cheie: suicid, intenție suicidală, violență domestică, familie dezorganizată. 

Abstract  

In nowadays suicides become more numerous, intense and affect both the familial framework 

and the social-cultural creating an imbalance at the society level. Through children and teenagers, the 

suicide or the attempt to suicide is in the most cases the result of an impulsive gesture which appears 

on the emotional immaturity background, accompanied by the poor communication with intimate 

persons. The educational and affective lack badly influences emotional structure and that of conscience 

of some youngers. As a result, an important role in the row of the causes of suicide has the deteriorated 

familial climate which brings to poor communication within the family. Considering the alarming 

situation in recent years to Moldova in terms of the number of suicides among adolescents and in terms 

of the number of domestic violence cases (according to the survey conducted by the National Bureau 

of Statistics, published in 2011, 6 in 10 women faced with this phenomenon), was researched the 

correlation between the degree of formation of suicidal intentions in adolescents and family violence. 

Also, interesting results were obtained across the adolescent’s perception of domestic violence. 

Awareness of the seriousness of which, especially among the growing generations, largely will affect 

the future development of our society.  

Key-words: Suicide, suicidal intent, domestic violence, disorganized family 

Statisticile arată că la fiecare 40 de secunde o persoană decedează apelând la suicid, adică 

cel puțin un milion de oameni mor din această cauză anual, acest fenomen face mai multe victime 

decât un război sau calamităţile naturale [10]. În 2020 este posibil ca numărul sinucigaşilor să 

crească la peste un milion şi jumătate. Astăzi, suicidul a devenit o problemă de sănătate publică, 

fiind a 10-a cauză de mortalitate în lume [11] şi a 2-a cauză de mortalitate printre adolescenți, 

după accidente [1, p. 195]. 

În ultimii ani, în Republica Moldova, lucrurile devin destul de alarmante la acest capitol. 

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS), în anul 2012 numărul cazurilor de deces 

prin sinucidere a fost de 571, în 2013 au fost înregistrate 576 cazuri de suicid (487 bărbați și 89 
femei), în 2014 – 581 cazuri (498 bărbați și 83 femei) din care 26 în intervalul de vârsta 10-19 ani, 

sau 4,5%, iar în 2015 – 556 cazuri (464 bărbați și 92 femei) din care 12 în intervalul de vârsta 10-

19 ani [12]. 
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 Ca formă radicală a experienței umane, sinuciderea a fost examinată sub diferite aspecte: 

al libertății și cel etic, psihiatric și cel social, ereditar și cel pulsional.   

 Interdicția sinuciderii, spune Socrate, «nu tolerează nici o excepție», totuși, Platon, găsește astfel 

de excepții. Pentru el sinuciderea nu este un tabu atunci când are drept cauză impunerea zeilor, 

suferința inevitabilă, rușinea de nesuportat, sentința statului sau verdictul judecății (chiar și 

nedrept). Pe când Aristotel declara că nu există nici o motivaţie nobilă pentru suicid, dimpotrivă 

suicidul demonstrează slăbiciune și laşitate [7]. 

 Concepția psihanalitica considera ca factor central în etiologia sinuciderii relația dintre 

pulsiunea autoagresivă și cea heteroagresivă. Sinuciderea nu este acelaşi lucru ca pulsiunea 

morţii. Pulsiunea morţii nu se manifestă neapărat prin sinucidere. Mai mult, pulsiunea morţii este 

ceva natural în dezvoltarea omului. Pentru Freud sinuciderea este, de fapt, o forma de omucidere. 

Conform lui – Eu-l se poate ucide doar în cazul în care, în rezultatul inversării atașamentului 

(cathexis) față de un obiect, se referă la sine ca la acel obiect, atunci când poate să întoarcă asupra 

eu-lui ostilitatea îndreptată inițial asupra obiectului [8, p. 220].  

Conform accepțiunii lui Alfred Adler, sinuciderea ar fi “un protest activ împotriva 

colaborării utile, o retragere totală din faţa problemelor vieţii, generată de înfrângere sau teama de 

o înfrângere în una din cele trei mari probleme ale vieţii: societatea, profesiunea sau iubirea. 

Sinuciderea poate fi considerată şi cea mai impresionantă provocare pentru psihologie, ea fiind 

favorizată de carenţele sentimentului de comunicare, apărând pe fondul unei melancolii” [5, p. 

114].  

Emile Durkheim (1897), configurează o viziune inedită asupra morții voluntare, act care 

era considerat până la el unul exclusiv personal. Părintele sociologiei franceze demonstrează că 

acest fenomen are cauze sociale, fără să nege rolul cauzelor psihopatologice în rata sinuciderilor. 

Durkheim descrie următoarele tipuri de sinucidere: 

 sinuciderea anomică (se întâmplă atunci când structura socială suferă modificări 

importante: „Societatea nu este numai ceva care absoarbe, cu intensitate egală, sentimentele și 

energia individului, ea este și puterea care le reglează.” De obicei, atunci când într-o societate are 

loc un progres economic sau un cataclism neprevăzut, rata sinuciderii crește. Orice perturbare a 

echilibrului unei societăți, chiar dacă duce la prosperitate, împinge la sinucidere.) 

 sinuciderea egoistă (se întâmplă atunci când oamenii se simt total detașați de societate, 

cu cât grupările sociale sunt mai slăbite, cu atât individul depinde mai puțin de ele și se bizuie mai 

mult pe sine însuși, recunoscând doar acele reguli de conduită ce servesc propriului interes: 

„Omul nu poate trăi dacă nu simte atașament față de ceva care să-l depășească [..]. viața nu este 

suportabilă decât dacă îi întrevedem rațiunea de a fi, dacă are un țel prin care să merite osteneala 

de a o trăi.”). 

 sinuciderea altruistă (se întâmplă atunci când există o reglementare excesivă a 

persoanelor fizice de către forțele sociale: „Când omul este detașat de societate, el se omoară cu 

ușurință, dar tot la fel de ușor se omoară când este prea legat de ea” [2, p. 120-122].  

Principalele caracteristici ale tentativelor de suicid sunt sistematizate de G. Ionescu 

astfel: 

- apar mai ales la adolescenţi şi tineri; 

- sunt mai frecvente mai ales la adolescente şi tinere (comparativ cu adolescenţii şi tinerii 

de aceeaşi vârstă) 

- majoritatea se desfăşoară vesperal, spre deosebire de suicidul propriu-zis care se 

desfăşoară de obicei matinal; 

- aproximativ 40% tentative sunt sau au fost precedate de situaţii conflictuale, stresante, 

psihotraumatizante [3, p. 159].  

Prevalența suicidului la copii și adolescenți este mai mică decât în alte grupe de vârstă dar 

aceasta se pare că este doar un artefact datorită concepției greșite despre incapacitatea copilului de 

a face un plan de suicid și a-l duce până la capăt și a distorsiunilor în expresia suicidalității la 



480 

 

copii. Viziunea asupra suicidului la copii și adolescenți este fragmentată în diverse discipline și 

interpretări, totuși, de-a lungul anilor, s-au coagulat o serie de date privind factorii de risc, factorii 

protectivi și factorii de alarmă ai suicidului la tineri [6, p. 200]. 

Stallion și McDowell propun modelul “traiectoriei suicidului”, un model care prezintă 

factorii de risc și factori precipitanți ai suicidului ca expresie a ideației suicidale de-a lungul 

stadiilor de dezvoltare a copilului și adolescentului. Ei împart factorii de risc pentru suicid în patru 

categorii și discută separat ponderea lor de-a lungul dezvoltării:   

Factori de risc biologici: impulsivitate crescută la copii prin lipsa mecanismelor de 

supresiune ceea ce conduce la acte suicidale fără prea multă planificare, incidența suicidului 

crescând cu vârsta ca să ajungă la un vârf în jurul vârstei de 14 ani;   

Factori de risc psihologici: autorii remarcă frecvența crescută a sentimentelor de 

inferioritate, a stimei de sine scăzută, neajutorare, deziluzie, frică de rejecție și abandon la copii și 

adolescenți; aceștia au puține abilități de a depăși greutățile și în mod obișnuit internalizează 

factorii stresanți. 

Factori de risc cognitivi: printre factorii cognitivi cei mai importanți sunt menționați 

următorii: viziunea distorsionată sau lipsa de înțelegere a naturii morții și vieții, o gândire 

simplistă asupra consecințelor actelor proprii și o incapacitate de gândire rațională;   

Factorii de risc de mediu cuprind pierderea unei persoane de atașament devreme în 

viață, nivel scăzut de suport parental, conflict parental, structura familială haotică sau inflexibilă, 

prezența de abuz fizic, emoțional și/sau sexual și comportament suicidal la părinți [4, p. 197]. 

Pfeffer (1989) a remarcat creșterea riscului de apariție a ideilor si tentativelor de suicid 

odată cu amplificarea disfuncționalității familiale. Dukes și Lorch (1989) au semnalat această 

creștere la adolescenții care percep o relație conflictuală și deficitară cu părinții lor: cu cât 

conflictul este mai grav și comunicarea deficitară, cu atât ideile suicidale sunt mai prezente. 

Carenţa educativă şi afectivă, influențează nefast structura afectivă şi de conştiinţă a unor tineri. 

Familiile incomplete, divorţurile, conflictele, abandonurile au efecte profunde asupra 

personalităţii în formare a adolescentului, asupra capacității sale de inserţie şi adaptare socială. 

Deși mulți factori sunt asociați cu suicidul adolescenților, problemele familiale sunt de 

cele mai multe ori evocate de adolescenții suicidali. Studiile epidemiologice au constatat un 

procent ridicat de familii destrămate și separate în cazul adolescenților cu tentativă de suicid. 

Riscul suicidal este de două ori mai mare la adolescenții care locuiesc doar cu unul dintre părinți. 

Antecedentele patologice familiare sunt frecvente: la aproape o treime dintre adolescenții 

spitalizați la psihiatrie, unul sau ambii părinți erau tratați în secțiile de psihiatrie sau erau alcoolici. 

Maltratarea în forme diferite (abuz sexual, abuz fizic, neglijență în ceea ce privește îngrijirea), 

expunerea la violență suportate de adolescent în calitate de victimă sau de spectator (a-și vedea 

părinții bătându-se sau bătând un frate), sunt constatate cu o mai mare frecvență în populațiile de 

adolescenți cu tentativă de suicid și sinucigași. Calitatea relațiilor familiale apare astfel ca un 

factor important în evaluarea riscului suicidal, factor de protecție atunci când aceste relații sunt 

percepute ca fiind satisfăcătoare sau, dimpotrivă, de vulnerabilitate atunci când acestea sunt 

percepute drept negative [1].   

Conform studiului realizat de Biroul Naţional de Statistică, publicat în 2011, 6 din 10 

femei s-au confruntat cu fenomenul violenței domestice pe parcursul vieții[9].   

O explicație și cauză a violenței domestice este funcționarea patriarhală a societății, ce 

promovează conduite de dominație a bărbatului asupra femeii. Putem defini, din punct de vedere 

sociologic, patriarhatul ca un sistem de autoritate în familie, în cadrul căruia bărbatul are puterea 

de a dispune de bunuri, inclusiv de femeie și copii, și pe mentalitatea că aceste relații de 

dependență sunt la fel de naturale, ca însăși viața. Zicătorile românești, chintesență a înțelepciunii 

populare, ilustrează foarte bine starea lucrurilor. Sunt binecunoscute așa zicale ca: ”Femeia 

nebătută este ca și câmpia neplouata.” sau ”Dacă nu știi de ce îți bați soția, lasă că știe ea!”.  
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Cercetările arată că trauma copiilor care cresc într-o atmosferă de violență, chiar dacă nu 

sunt victime directe, este mai intensă si cu consecințe mai profunde și mai de durată decât în cazul 

copiilor ce sunt victime directe ale abuzurilor și neglijărilor din partea părinților (Catherine, 

Marcelli, 1999). Aceste comportamente nu se exclud reciproc, în atmosfera de violență, copilul 

devine cel mai adesea neglijat. Copilul nu are ocazia să cunoască și să deprindă abilitățile și 

atitudinile necesare pentru o viață socială normală: abilități de comunicare, toleranță, afecțiune, 

negociere și compromis.   

Propriile relații cu ceilalți, cu familia cu colegii, le va baza pe strategii care au ca scop 

dominarea agresivă sau fuga de situație. Imaginea de sine, încrederea în ceilalți și în propriile 

forțe devin nesigure, fragile, tulburate de cele mai mici disfuncții care apar, incapabile să facă față 

unor situații dificile ce ar necesita rezolvarea unor probleme prin propriile forțe și prin implicarea 

celorlalți.  

În 74% din cazuri (Killen, 1997) se petrece repetarea de la o generație la alta a modelului 

de comportament violent în interacțiunea cu persoanele semnificative învățat în propria familie. 

Reieșind din cele scrise mai sus, toleranța față de violența domestică manifestată în 

cultura tradițională (inclusiv cea îndreptată împotriva copiilor, de multe ori se consideră că a-ți 

bate copilul semnifică ”a face om din el”) apare ca un anacronism ce necesită a fi depășit. Aşa 

cum arată cercetările realizate în Moldova şi experienţa organizaţiilor care activează în domeniul 

drepturilor omului, violenţa asupra copiilor este o gravă problemă socială. Conform studiului 

Ministerului Educaţiei şi UNICEF „Violenţa asupra copiilor” [13], 45% din părinți consideră că e 

acceptabil să i se dea copilului cel puțin uneori câte o palmă, în timp ce 39% consideră că bătaia 

este o metodă eficientă de „educaţie”.  

Pornind de la unele concluzii rezultate din studiul materialelor teoretice (creșterea riscului 

de apariție a ideilor si tentativelor de suicid odată cu amplificarea disfuncționalității familiale), 

cercetarea își propune să investigheze dacă există o corelație între percepția ca ceva pozitiv a 

violenței în familie și gradul de formare a tendințelor suicidale la adolescenți.   

Ipotezele cercetării:   

1) majoritatea elevilor claselor 9-12 sunt familiarizați cu conceptul de violență domestică - 

semnificație, consecințe, etc.;   

2) există o corelație pozitivă între admiterea ca ceva normal a abuzului în familie și gradul de 

formare a tendințelor suicidale.  

Lotul de cercetare a cuprins 80 elevi, câte 20 din: Liceul Teoretic ”Alexei Mateevici”, or. 

Căinari; Liceul Teoretic ”Constantin Negruzzi”, mun. Chișinău; Liceul Teoretic ”Vasile 

Alecsandri”, s. Drăgănești, r-nul Sângerei și Liceul Teoretic ”Ecaterina Malcoci”, s. Crocmaz, r-

nul Ștefan Vodă. Liceele au fost alese aleator. Criteriul de selectare a respondenților a fost ca 

liceenii să aibă vârsta cuprinsă în intervalul de 15-18 ani. Vârsta medie a adolescenților care au 

participat la studiu a fost de 16,18 ani (SD=1,08). 

 
Figura 1. Distribuirea eșantionului după gen și vârstă 

Cercetarea a luat forma unui sondaj prin intermediul chestionarelor autoadministrate.  

Ca instrumente au fost utilizate: 
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- chestionarul, compus din întrebări închise, concepute pentru a afla cât de bine 

sunt familiarizați subiecții cu conceptul de violență domestică precum și opiniile lor vizavi de 

unele aspecte ale acestui fenomen;  

- chestionarul riscului de sinucidere (modificat de T. Razuvaeva) scopul căruia 

constă în diagnosticarea rapidă a riscului de suicid și identificarea nivelului de formare a intenției 

suicidale, pentru a preveni tentativele de suicid grave. Proiectat pentru adolescenți de vârstă 

cuprinsă între 15-18 ani. E posibilă testarea individuală cât și în grup. Este compus din 9 

coeficienți de diagnosticare, care evaluează competențe sociale și de adaptare, dintre care unul 

reprezintă coeficientul, valoarea ridicată a căruia, micșorează riscul suicidal global. 

Rezultatele aplicării chestionarului. 

Din răspunsurile date la prima întrebare, constatăm că tinerii înțeleg prin violență 

domestică și formele pe care le poate lua: agresiunea fizică - 69 persoane (86%), cea verbală – 54 

adolescenți (68%) și abuzul emoțional – 43 respondenți (54%). 10 tineri sau 13% din numărul 

total, identifică acest concept cu controlul economic. 

 
Figura 2. Distribuția răspunsurilor la întrebarea „După părerea dvs. ce semnifică termenul 

violenta domestica?” 
Drept cauze ale violenței au fost invocate de către 45 persoane, adică 56% din răspunsuri 

- viciile (consum de alcool), de către 42 persoane sau 53% - pierderea răbdării și 31 persoane 

adică 39% - deoarece este o metoda de a institui controlul în familie. 28 tineri (35%) consideră că 

fenomenul își are rădăcinile în educația primită în familia de origine. 7 respondenți (9%) au optat 

pentru varianta că violența este o metodă optimă de educație. 

 
Figura 3. Distribuția răspunsurilor la întrebarea „De ce credeți ca oamenii recurg la 

violența domestică?” 
Ca victime ale violenței domestice majoritatea au recunoscut copiii si femeile, 88% și 

respectiv 83%. 15% identifică bărbații ca potențiale victime. 
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Figura 4. Distribuția răspunsurilor la întrebarea „Victime ale violenței domestice pot 

deveni:…” 
Referitor la întrebarea (5) privitoare la intervenția comunității în cazurile de violență 

domestică, 20% din respondenți consideră că acest lucru nu este binevenit. 

La 43 (54%) elevi din cei chestionați nici unul din părinți nu e plecat la muncă în afara 

țării. La 31 (39%) din ei sunt plecați la muncă peste hotare unul din părinți, la restul 6 (7%) - 

ambii părinți. 

 
Figura 5. Distribuția răspunsurilor la întrebarea „Părinții dvs. sunt plecați peste hotare la 

muncă?” 

 
Figurile 6, 7 și 8. Distribuția răspunsurilor la întrebările „În familia dvs. au fost situații de 

violență domestică?”, „O singură palmă primită poate fi considerată o formă de violență?” 

și „Copilul poate fi bătut de către părinți dacă e neascultător?” 
86% au răspuns negativ la afirmația ”De cele mai multe ori femeile provoacă violența și o 

merită”, 14% au răspuns pozitiv. 
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68% consideră că problema violenței este actuală pentru Republica Moldova, 3% spun că 

nu e actuală. 29% au răspuns cu ”Nu știu” la această întrebare. 

84% din respondenți au afirmat că nu s-au ciocnit cu fenomenul violenței domestice în 

familie. 31% din respondenți consideră că o palmă primită de către un membru al familiei nu 

constituie violență. 64% consideră că copilul poate fi bătut uneori, dacă e neascultător, iar 5% că 

poate fi bătut. 

 Rezultatele aplicării testului psihologic.   

 Analizând datele am constatat că 38 (48%) persoane (25 fete și 13 băieți) sunt caracterizate de 

coeficientul afectivității accentuat. Adică dominarea emoțiilor asupra controlului intelectual al 

evaluării situației. Disponibilitatea de a reacționa la situația psiho-traumatizantă în mod direct 

emoțional.  

Un alt coeficient de diagnosticare cu valori ridicate este ”pesimismul social” – 41 (51%) 

persoane (20 fete și 21 băieți). Căruia îi sunt specifice: concepția negativă a lumii exterioare; 

percepția lumii ca una ostilă, ce nu corespunde imaginii despre relațiile cu ceilalți ca normale sau 

satisfăcătoare pentru om. 

 Coeficientul ”factorul antisuicidal” este de valoare maximă la 37 (46%) persoane (22 

fete și 15 băieți), chiar și cu expresia ridicată a celorlalți factori acest factor micșorează riscul 

suicidal global. Este înțelegerea adâncă a sentimentului de responsabilitate pentru apropiați, 

sentimentul datoriei. Este imaginea că sinuciderea e păcat, e antiestetică, persistă frica de durere 

sau suferințe fizice. Într-un sens este o măsură a nivelului de premise existente pentru lucrul 

psihocorecțional. 

 Au fost identificate doar 4 persoane cu valoarea coeficienților de diagnosticare foarte 

ridicată, mai mare de 75% din cea maximă posibilă (53) (fără a fi luat în calcul coeficientul 

”factorul antisuicidal”), din aceștia, la 2 elevi ”factorul antisuicidal” ia valori maxime. Diriginții 

au fost informați despre prezența în clasă a asemenea persoane pentru conlucrarea ulterioară, 

împreună cu psihologul școlar, la identificarea, diagnosticarea mai exactă și, la nevoie, - munca 

psihocorecțională.  

 

 
Figura 5. Distribuția valorilor sumei coeficienților de diagnosticare ce indică nivelul de 

formare a intențiilor suicidale 
Interpretarea rezultatelor.  

În rezultatul analizei datelor provenite din aplicarea testului psihologic s-a dedus că 

aproape jumătate din tineri sunt caracterizați de dominarea emoțiilor asupra controlului intelectual 

al evaluării situației, disponibilitatea de a reacționa la situația psiho-traumatizantă în mod direct 

emoțional. Totodată puțin peste jumătate din respondenți au demonstrat valori ridicate ale 

coeficientului legat de percepția lumii din jur ca fiind ostilă. Caracteristici tipice perioadei 
adolescentine. 

Din datele colectate din chestionarul aplicat putem observa că tinerii identifică ca tipuri 

de manifestare a violenței domestice în primul rând agresiunea propriu-zisă (fizică, verbală). Puțin 
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peste jumătate spun că abuzul emoțional poate fi recunoscut ca violență domestică și doar a zecea 

partea leagă acest concept de controlul economic, definit în literatura de specialitate ca formă 

particulară a violenței domestice.   

14% din adolescenți au răspuns pozitiv la afirmația” De cele mai multe ori femeile 

provoacă violența și o merită”. Aproape a treia parte din tineri spun că nu cunosc dacă problema 

violenței este actuală pentru R. Moldova. Iar 9% din respondenți au optat pentru varianta că doar 

prin violență se poate da o educație optimă.   

În calitate de victime ale violenței domestice majoritatea au recunoscut copiii si femeile. 

Doar 15% din tineri identifică bărbații ca potențiale victime. Presupun că această viziune e legată 

de concepția tradițională despre familie, în care bărbatului îi este rezervat un rol autoritar și care 

rămâne destul de puternic înrădăcinată.  

Prin raționamentul de mai sus, probabil, poate fi explicat și faptul că 20% din respondenți 

au declarat că intervenția comunității în cazurile de violență nu este una dezirabilă. În plus aceasta 

demonstrează o slabă înțelegere a gravității fenomenului.  

84% au afirmat că nu s-au ciocnit cu fenomenul violenței domestice în familie, 

majoritatea absolută au identificat agresiunea fizică drept violență domestică. În pofida acestui 

fapt, aproape o treime din ei consideră că o palmă primită de către un membru al familiei nu 

constituie violență, iar 69% (!) - că copilul poate fi bătut dacă e neascultător. Răspunsurile date 

ridică întrebări serioase vizavi de sensurile ce sunt atribuite de către adolescenți conceptului de 

violență domestică. Demonstrează necesitatea stringentă a discuției și explicării tuturor aspectelor 

ce țin de acest fenomen întru recunoașterea de către adolescenți a formelor de abuz și violență. 

Pornind de la cele enumerate mai sus consider că prima ipoteză nu este confirmată. 

Pentru a depista dacă există o corelație pozitivă între admiterea ca ceva normal a abuzului 

fizic în familie și gradul de formare a tendințelor suicidale vom folosi testele de corelație a 

rangurilor Spearman și Kendall.   

 Cele 2 grupe de variabile sunt formate din: 

A. rezultatele testului psihologic; 

B. însumarea răspunsurilor la întrebările din chestionar semnificative pentru 

depistarea acceptării ca ceva normal a violenței în familie sau a confruntării directe cu acest 

fenomen (Au fost notate cu 0 și cu 1 răspunsurile, după cum urmează):  

 O singură palmă primită poate fi considerată o formă de violenţă?(0-da, 1-nu);  

 Cum credeți e adevărată afirmația ”Violența domestică este o problema privata, 

nimeni nu ar trebui sa se amestece”? (1-da, 0-nu); 

 În familia dvs. au fost situații de violență domestică? (1-da, 0-nu); 

 După părerea dvs. e adevărată afirmația ”De cele mai multe ori femeile 

provoacă violenta si o merită” (1-da, 0-nu)? 

 Cum credeți copilul poate fi bătut de către părinți în cazul în care e 

neascultător? (1-da, 1-uneori, 0-nu). 
Alegerea în calitate de instrumente pentru analiza corelației dintre variabile, a testelor 

neparametrice s-a efectuat din cauza nerespectării omogenității varianței distribuției în cazul 

grupului de variabile B. Coeficientul de variație în mărime de: V=31%, dovedește lipsa de 

omogenitate a grupului.  

Ipoteza nulă, H0 este: Nu există nici o relație între admiterea ca ceva normal a abuzului 

fizic în familie și gradul de formare a tendințelor suicidale.  

S-au obținut următoarele valori pentru coeficientul de corelație Spearman: ρ = -0,086 și 

Kendall: τ = -0,68.  
Valorile obținute sunt mai mici decât valorile trecute în tabelele pragurilor de 

semnificație. Ca urmare putem spune ca nu exista o corelație semnificativă statistic între cele două 

tipuri de variabile, deci nu există nici o relație între admiterea ca ceva normal a abuzului fizic în 
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familie și gradul de formare a tendințelor suicidale. Ipoteza nulă n-a fost infirmată, nefiind 

posibilă confirmarea celei de-a doua ipoteze a cercetării.  

Recomandările ce se impun reieșind din rezultatele cercetării:  

- este necesar un amplu program de familiarizare a tinerilor cu problema violenței domestice, 

implementat de către profesori sau asistenții sociali din localitate;  

- asistenții sociali în momentul în care depistează un caz de violență domestică, trebuie să fie 

conștienți, pe lângă celelalte măsuri ce se impun în asemenea cazuri, de nevoia sporită de 

socializare a copiilor, adolescenților ce vin din această familie;  

- crearea condițiilor, de către stat, pentru stoparea migrației de muncă ce afectează în mod direct 

climatul familial.  

Concluzii finale. Din materialele cercetate prin metode teoretice am dedus că majoritatea 

adolescenților din Republica Moldova care au comis tentative de suicid sunt din familii unde cel 

puţin unul din părinţi este plecat peste hotare. Analizând articolele din presa electronică cu privire 

la această problemă am constat că în multe cazuri aceste tentative au fost precedate de neînțelegeri 

cu părinții.  

Printre copii şi adolescenţi, sinuciderea sau tentativa de sinucidere este de cele mai multe 

ori consecinţa unui gest impulsiv care apare pe fondul imaturităţii emoţionale, însoțită de slaba 

comunicare cu persoanele apropiate. Pentru o dezvoltare psihică armonioasă este foarte important 

ca adolescentul, copilul să aibă valori pe care să le înveţe din familie.  

În acest context, infirmarea primei ipoteze a fost o surpriză, deosebit de alarmante fiind 

rezultatele obținute în urma aplicării chestionarului. Faptul că aproape o treime din respondenți 

consideră că o palmă primită de către un membru al familiei nu constituie violență, iar 69% (!) - 

că copilul poate fi bătut dacă e neascultător, demonstrează necesitatea stringentă a discuției și 

explicării tuturor aspectelor ce țin de fenomenul violenței domestice.  

În rezultatul cercetării nu a putut fi stabilită o relație între admiterea ca ceva normal a 

abuzului fizic în familie și gradul de formare a tendințelor suicidale. O eventuală explicație ar fi 

acceptarea largă a fenomenului violenței în familie de către societate și perpetuarea admiterii 

acestuia ca un ”dat” de către generațiile în creștere. În cercetarea actuală, gravitatea fenomenului 

violenței domestice și influența reală a acestuia asupra adolescenților a fost într-o oarecare măsură 

voalată de considerentele enumerate mai sus.   

Totodată, în scopul stabilirii unei posibile legături între intenția suicidală la adolescenți și 

violența domestică ar fi necesară corectarea grupului țintă, a eșantionului studiat, cu implicarea 

familiilor ce se confruntă real cu violența domestică (cazuri înregistrate oficial de către asistenții 

sociali) și studiul influenței acesteia asupra adolescentului afectat.  

Studiul literaturii de specialitate a confirmat că riscul de a avea un comportament suicidal 

al unui tânăr cu o susținere adecvată a familiei, prietenilor, afiliere religioasa, grup social sau 

activități extracurriculare se apropie de zero. Gândurile suicidale tind sa vină și să plece, totuși 

este important ca adolescentul sa primească ajutor dezvoltându-si aptitudinile necesare pentru a 

diminua apariția lor. Intervenția în aceste cazuri nefiind niciodată prea tardivă.  
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Gribincea Tatiana  

ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ ÎN CONTEXTUL 

ABILITĂRII SOCIALE ŞI ECONOMICE A PERSOANELOR DEFAVORIZATE 

VOCATIONAL ORIENTATION AND COUNSELING IN THE CONTEXT OF SOCIAL 

AND ECONOMIC EMPOWERMENT OF DISADVANTAGED PEOPLE 
Rezumat 

 Problematica incluziunii sociale a persoanelor din categoriile defavorizate a fost prezentă pe 

agendele politice dintotdeauna, dar a cunoscut o amploare deosebită în ultima perioadă. Promovarea 

participării şi incluziunii economice a persoanelor defavorizate au ca obiectiv creşterea capacităţii de a 

realiza o dezvoltare locală durabilă şi inclusivă a societăţii în ansamblu. Participarea redusă a tinerilor 

şi a grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii este văzută ca una din principalele provocări pe termen scurt 

şi mediu şi de strategiile în domeniul incluziunii sociale. 

Cuvinte-cheie: abilitate, dizabilitate, incluziune, exluziune, meseri, consiliere, 

orientare,ocupație, remodelare. 

Abstract 

The issue of social inclusion of disadvantaged people was always present on the political 

agenda, but experienced a special scale lately. Promoting economic participation and inclusion of 

disadvantaged people aimed at increasing the ability to achieve sustainable local development and 

inclusive society as a whole. The low participation of youth and vulnerable groups in the labor market 

is seen as one of the main challenges in the short and medium term strategies and social inclusion. 

Key-words: ability, disability, inclusion, exluziune, trade, advice, guidance, occupation, 

remodeling. 

Excluziunea din viaţa socială şi economică rezultă din şi are drept rezultat inegalităţi între 

persoane şi grupuri, în ceea ce priveşte oportunităţile de participare în procese de luare a 

deciziilor, de câştigare a veniturilor, accesul la oportunităţile de angajare, precum şi deţinerea de 

bunuri şi proprietăţi. Obiectul cercetării îl constituie accesul tinerilor cu dizabilităţi pe piaţa 

muncii prin promovarea diferitor componente ale economiei sociale orientate spre facilitarea 

incluziunii sociale şi economice. Scopul cercetării este evaluarea oportunităţilor şi nevoilor de 

suport ale tinerilor cu dizabilităţi din Republica Moldova, în termeni de dezvoltare a abilităţilor de 

viaţă independentă, orientare profesională, incluziune şi implicare socială, respectiv a modului în 

care furnizorii de servicii sociale respectă dreptul la muncă a acestora.  

 Consilierea şi orientarea vocaţională (profesională) urmăreşte ca prin procedurile 

practice utilizate să contribuie la descoperirea de sine şi să faciliteze opţiunea către un tip de 

educaţie adecvat propriilor abilităţi şi interese. Prin orientarea vocaţională (profesională) se 

încearcă, de fapt, realizarea unui acord între abilităţile umane sau potenţialul aptitudinal şi paleta 

largă a profesiunilor existente pe piaţa muncii. În procesul de modelare a aptitudinilor în funcţie 

de cerinţele sociale, orientarea vocaţională are în atenţie îndrumarea către o meserie, reorientarea 

celor care practică deja o anumită profesie, remodelarea potenţialului uman şi chiar recuperarea 
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resurselor umane. Datorită contribuţiilor aduse modificării comportamentale prin învăţarea despre 

sine, prin informaţiile oferite despre cerinţele unei meserii, prin cunoaşterea strategiilor optime de 

obţinere a unui loc de muncă etc., consilierea şi orientarea vocaţională pot reprezenta un proces de 

trecere de la o poziţie la alta în cadrul aceleiaşi meserii sau dintr-un domeniu de activitate la altul, 

cu secvenţe şi sarcini specifice [4, p. 19]. 

 Termenul de orientare vocaţională (profesională) este înţeles ca activitate direcţionată, 

mai ales spre oferirea informaţiilor necesare exercitării unei profesiuni/meserii. Orientarea 

vocaţională implică, însă, mult mai multe dimensiuni, cunoscute şi sub numele de „factori 

determinativi” în alegerea unei meserii sau în luarea unor decizii vocaţionale. 

 Consilierea şi orientarea vocațională este o metodă științifică de a descoperi calea de la 

potențial la munca îndeplinită cu pasiune și succes. Prin consiliere și orientare vocațională 

stabilește un plan de carieră și dezvoltare profesională. Consilierea vocaţională este bazată pe 

principiul dezvoltării personale şi presupune încurajarea autonomiei şi creşterea gradului de 

motivare a persoanei consiliate, astfel încât aceasta să se implice activ în rezolvarea problemelor 

personale, să-şi asume responsabilitatea luării unor decizii în plan profesional. 

Consilierea profesională constă în: 

 determinarea profilului vocaţional; 

 alegerea ocupaţiei/meseriei; 

 potrivirea profilului vocaţional cu cerinţele postului 

 formularea obiectivelor, scopurilor; 

 întocmirea planului individual de acţiune pe baza rezultatelor discuţiilor individuale şi 

a testărilor efectuate; 

 formarea profesională; 

 organizarea de aplicaţii practice pentru însuşirea tehnicilor şi instrumentelor de 

căutare a unui loc de muncă: întocmirea unui Curriculum Vitae, a scrisorii de intenţie, de 

mulţumire, prezentarea la interviu; 

 încadrarea în muncă; 

 monitorizarea şi evaluarea pe întreg parcursul procesului de informare şi consiliere 

profesională. 

 Întâlnirile de consiliere au diferite teme într-un limbaj adaptat, uşor de înţeles, cu scopul 

de a identifica problemele persoanei cu dizabilităţi, stabilirea paşilor ce trebuie parcurşi pentru 

alegerea locului de muncă, formularea obiectivelor şi scopurilor beneficiarului, întocmirea 

bilanţului profesional şi a planului individual de acţiune pe baza rezultatelor discuţiilor 

individuale. Discuţiile individuale sunt confidenţiale. 

 Corespondenţa dintre aptitudini şi cerinţele profesionale, constă în aplicarea testelor 

aptitudinale, utile mai ales în consilierea pe termen scurt şi în selecţia personalului. S-a descoperit 

însă, că alegerea unei profesiuni, succesul sau eşecul profesional, nu se pot explica întru-totul 

numai prin testarea aptitudinilor. 

 Comportamentul uman este declanşat de trebuinţele umane. Acestea din urmă se 

ierarhizează şi structurează în funcţie de gradul în care sunt satisfăcute. Există cinci 32 categorii 

de trebuinţe, ce au fost sugestiv prezentate sub forma unei piramide, la baza acesteia aflându-se 

trebuinţele biologice (de foame, de hrană, sexuale etc.), iar în topul piramidei trebuinţa realizării 

de sine. Autorealizarea sau realizarea de sine se referă la acea nevoie prezentă în orice om de a-şi 

pune în valoarea propriile calităţi şi abilităţi, ceea ce înseamnă implicit că orice fiinţă umană are 

anumite calităţi sau aptitudini [1, p. 12].  

Factori determinativi ai alegerii vocaţionale.  
 Este cunoscut faptul că opţiunile vocaţionale ale fiecăruia dintre noi sunt influenţate de o 

mare varietate de factori, precum: statusul social şi economic al părinţilor, facilităţile oferite de un 

anume nivel social sau prin apartenenţa la o anumită categorie socială, impactul anumitor factori 
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situaţionali în a alege un context social sau profesional, procesul socializării (de adaptare la 

cerinţele sociale sau de conformare la rolurile profesionale aşteptate). 

 Formarea concepţiei de sine s-a dovedit, de asemenea, cu influenţă majoră în luarea 

deciziilor vocaţionale. În funcţie de opiniile pe care şi le formează despre propriile posibilităţi, 

persoanele se cunosc, au încredere în ele sau nu. Concepţiile pe care le au despre aptitudinile lor 

se formează în timp, printr-un cumul al interpretării succeselor şi eşecurilor încadrate întotdeauna 

în anumite situaţii, ceea ce înseamnă că acţionează în funcţie de concepţiile despre o situaţie sau 

alta. Concepţia despre sine are în structura sa mai multe componente şi subcomponente după cum 

urmează [3, p. 54].: 

 concepţia despre propria reuşită sau eşec şcolar (sinele academic), 

 concepţia despre propriile abilităţi sociale (sinele social), 

 concepţia despre propriul fizic (sinele fizic). 

 În funcţie de sentimentul reuşitei sau teama de eşec are loc un proces de explorare a 

informaţiilor vocaţionale, ce trece prin mai multe tentative şi încercări. Teoriile privind luarea 

deciziilor, apărute după anii 70, au subliniat formarea în timp a unui stil decizional. Astfel, se 

formează un anumit mod de a lua o hotărâre în timp, care se reflectă de la opţiunea către alegerea 

unei profesiuni sau loc de muncă. Spre exemplu, cei care sunt mai impulsivi se îndreaptă către 

prima ofertă, cei mai raţionali iau decizii în funcţie de raportul dintre costuri şi beneficii, iar alţii 

se lasă influenţaţi de familie sau de grupul de prieteni etc. 

 Autoevaluarea – autocunoaşterea este prima etapă ce trebuie realizată în consiliere şi 

presupune dobândirea abilităţilor de apreciere a resurselor individuale de integrare socială, 

cunoaştere a însuşirilor personale (de natură aptitudinală, motivaţională etc.), de modelare şi 

remodelare a aspiraţiilor şi imaginii de sine, de construire a unei concordanţe între posibilităţi 

(potenţial) şi realizări (performanţe). Luarea greşită a unor decizii se datorează unor “gânduri 

disfuncţionale“, adică a interpretării greşite a unor informaţii (despre sine, despre alţii, despre 

piaţa muncii), apărând ca nişte „clişee mintale” care devin obstacole în a avea iniţiativă, a te 

schimba, a avea succes. 

 Problema rezolvării alegerii unei meserii, precum şi luarea deciziilor reclamă un proces 

eficace de prelucrare (procesare) a informaţiilor în următoarele domenii [2, p. 28].: 

 cunoştinţe despre sine, 

 cunoştinţe ocupaţionale, 

 comunicare, 

 analiza informaţiilor, 

 sinteza informaţiilor, 

 valorificarea informaţiilor, 

 execuţie, 

 procesare executivă, care include vorbirea cu sine, conştiinţa de sine, control şi 

monitorizare, confuzie în luarea deciziilor, starea de anxietate, conflictul extern. 

 Cunoştinţele despre sine se referă la „gândurile disfuncţionale” legate de achiziţia, 

stocarea şi reamintirea informaţiei despre una din caracteristicile personale (de exemplu: interese, 

abilităţi, valori). Cunoştinţele ocupaţionale sunt influenţate negativ de „gândurile disfuncţionale” 

legate de rezistenţa, inhibiţia sau distorsiunea, în sensul luării la cunoştinţă a implicaţiilor 

problemelor legate de alegerea unei meserii. Comunicarea este adeseori blocată de „gândurile 

disfuncţionale” legate de lipsa motivaţiei, teamă, inabilitatea sau rezistenţa la mesajele verbale sau 

non-verbale. În analiza informaţiilor intervin „gânduri disfuncţionale” asociate cu lipsa motivaţiei, 

teamă, inabilitatea de înţelegere a componentelor cauzale ale problemei alegerii unei meserii. 

Sinteza informaţiilor este afectată de „gânduri disfuncţionale” legate de formularea unui set 

plauzibil de opţiuni alternative ale alegerii unei meserii bazate pe concluziile dintre cunoştinţe 

despre sine şi cunoştinţe ocupaţionale (piaţa muncii). 
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 Consilierea şi orientarea vocaţională nu trebuie să fie o activitate ocazională. “Infuzia” 

de informaţii din sfera orientării profesionale, în scopul interiorizării metodelor şi tehnicilor 

muncii intelectuale, a tehnicilor de a găsi un loc de muncă, a rezolvării problemelor psiho-

afective, de comunicare ale persoanelor cu handicap etc. se dovedeşte una din experienţele bune 

în acest domeniu. Acest lucru nu exclude preocuparea sistematică pentru o orientare ştiinţifică, 

consecventă şi profesionistă. În plus, anumite faţete ale muncii nu pot fi transmise decât în cadrul 

unor contacte directe şi experienţe nemijlocite cu oameni, materiale şi activităţi fizice şi 

intelectuale din lumea muncii [1, p. 55]. 

 Consilierea pentru orientare profesională se acordă adulţilor care doresc să acţioneze pe 

plan profesional din diferite motive: sunt şomeri şi se află în căutarea unui loc de muncă; nu sunt 

şomeri, dar doresc un loc de muncă mai bun; au un loc de muncă şi vor să îl păstreze; 

intenţionează să-şi schimbe profesia, deoarece aceasta nu le mai oferă satisfacţii profesionale sau 

materiale, le creează probleme familiale, etc.; nu intenţionează să-şi schimbe profesia, dar doresc 

să evolueze profesional prin specializări, calificări suplimentare, perfecţionări.  

 Teoriile privind dezvoltarea carierei vizează modul în care oamenii învaţă să-şi 

administreze propriile cariere. Ele oferă descrieri privind modul de alegere a ocupaţiei, explicaţii 

privind cauzele şi avansează predicţii despre ceea ce se poate întâmpla în anumite condiţii. 

 Consilierul – ca persoană şi profesionist – exprimă două entităţi care se împletesc şi nu 

pot fi separate în realitate. Succesul în activitatea de consiliere depinde de următoarele aspecte:  

 consilierul este interesat de cum apare lumea din punctul de vedere al beneficiarului;  

 consilierul are opinii pozitive despre oameni; îi consideră demni de încredere, capabili 

şi prietenoşi;  

 consilierul are o imagine de sine pozitivă şi încredere în propriile abilităţi;  

 intervenţia în calitate de consilier se bazează pe valori personale.  

 Consilierul poate fi util beneficiarului în probleme precum alegerea sau găsirea unui loc 

de muncă sau adaptarea la cerinţele postului sau climatului din organizaţia din care face parte. El 

poate ajuta beneficiarii să ajungă la o mai bună înţelegere a propriei persoane şi a pieţei muncii, să 

coreleze propriile interese şi talente cu solicitările asociate diferitelor oportunităţi ocupaţionale. 

Consilierea devine o componentă semnificativă a serviciilor furnizate în domeniul muncii şi al 

relaţiilor de muncă, precum şi o condiţie pentru o plasare adecvată. 

 Într-o piaţă a forţei de muncă aflată în continuă mişcare există o presiune asupra valorilor 

salariaţilor şi nu numai. În mediul competitiv al economiei de piaţă, managerii îi determină pe 

angajaţi să adere la valorile circumscrise carierei şi în special la cele ale întreprinzătorilor. În 

economia de piaţă tot mai multe reguli, roluri şi valori ale salariaţilor sunt puse sub semnul 

întrebării de celelalte seturi de valori (ale întreprinzătorului şi ale celui ce doreşte să facă o 

carieră). Întrebarea care se pune este dacă se pot schimba seturile de valori. Consilierea poate 

facilita acest proces prin încercarea de a supune atenţiei beneficiarului ciocnirea dintre noile valori 

şi vechile valori. Este indicat să privim cele trei seturi de valori ca fiind complementare şi nu 

opuse. Fiecare perspectivă are ceva de oferit: cel ce vrea să facă o carieră este pasionat de munca 

lui, salariatul este echilibrat, iar întreprinzătorul este flexibil. În orice activitate ar trebui să le 

regăsim pe toate trei. Consilierul îi ajută pe beneficiari să menţină echilibrul între aceste trei 

perspective [3, p. 34]. 

Serviciile de încadrare în câmpul muncii trebuie să urmărească următoarele obiective:  

 Creşterea gradului de ocupare a persoanelor defavorizate 

 Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin stimularea participării pe piaţa muncii, precum 

şi dezvoltarea spiritului antreprenorial al tuturor şi mai ales al grupurilor dezavantajate – 

dezvoltarea economiei sociale; 

 Incluziune activă pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi prin dezvoltarea 

instrumentelor necesare evaluării abilităţilor vocaţionale ale persoanelor cu handicap şi 
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dezvoltarea serviciilor sociale adecvate astfel încât să se faciliteze încadrarea pe piaţa muncii a 

tuturor persoanelor cu handicap care nu au pierdut în totalitate capacitatea de muncă şi doresc să 

dezvolte o activitate; 

 Dezvoltarea cadrului legislativ; 

 Analiza legislației existente din diferite ţări europene, precum şi din Republica 

Moldova 

 Dezvoltarea / îmbunătăţirea cadrului legislativ existent cu scopul introducerii noilor 

tipuri de servicii propuse şi facilitării dezvoltării acestora; 

 Dezvoltarea mecanismelor de cooperare cu partenerii din sistem; 

 Dezvoltarea standardelor de calitate pentru noile tipuri de servicii. 

 Crearea serviciilor sociale integrate care au ca finalitate orientarea şi încadrarea pe 

piaţa muncii a persoanelor cu handicap: 

 Servicii de formare profesională adecvată; 

 Servicii sociale şi ocupare integrate pentru o angajare în muncă protejată; 

 Servicii sociale şi ocupare integrate pentru o angajare în muncă asistată cu scopul de a 

se integra pe piaţa muncii deschisă; 

 Organizarea de schimburi de experienţă între diferite state europene. 

Servicii acordate de către Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 
 Medierea muncii este activitatea prin care se realizează colaborarea dintre angajatori şi 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea stabilirii unor raporturi de muncă: 

informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a lor - se pot găsi în bazele 

de date electronice ale agenţiilor teritoriale, pe pagina WEB a Agenţiei Naţionale www.anofm.md 

şi portalul www.angajat.md ; informaţii privind persoanele aflate în căutarea un loc de muncă - 

înregistrate în bazele de date electronice ale agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de 

muncă;organizarea târgurilor locurilor de muncă vacante - activitate prin intermediul căreia 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se întâlnesc direct cu angajatorii, care oferă locuri 

de muncă şi pot negocia angajarea în câmpul muncii; medierea electronică - informarea despre 

locurile de muncă libere prin intermediul computerului amplasat la agenţia teritorială;cabine 

telefonice - contactarea, în mod gratuit, prin telefon a agentului economic pentru negocierea 

ofertei; preselecţia şi repartizarea candidaţilor la un loc de muncă - alegerea persoanei potrivit 

cerinţelor locului de muncă în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, interesele ei şi repartizarea 

la agentul economic în scopul angajării;planuri individuale de mediere a muncii - reprezintă un 

acord între şomer şi agenţia teritorială privind acţiunile întreprinse în vederea sporirii şanselor de 

angajare în câmpul muncii; seminare informative pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de 

muncă şi angajatori - informarea privind prevederile legale ce ţin de protecţia socială a şomerilor, 

serviciile prestate de agenţiile teritoriale şi politicile implementate pe piaţa muncii [4, p. 23]. 

 Formarea profesională are ca scop creşterea mobilităţii profesionale, integrarea sau 

reintegrarea pe piaţa forţei de muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Formarea 

profesională se realizează prin acordarea de cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare pe o 

perioadă de cel mult 9 luni. 

 Formarea profesională a şomerilor se înfăptuieşte în concordanţă cu doleanţele şi 

aptitudinile individuale, ţinându-se cont de cerinţele de moment şi de perspectivă ale pieţei 

muncii. La formarea profesională au acces, persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea 

forţei de muncă, de la vârsta de 16 ani până la vârsta de pre-pensionare, care au sau nu o meserie 

(profesie) şi nu pot fi încadrate în muncă din lipsa locurilor de muncă corespunzătoare. Şomerii 

beneficiari de ajutor de şomaj, care urmează cursuri de formare profesională beneficiază de ajutor 
de şomaj în cuantumul stabilit anterior. 

 Stimularea mobilităţii forţei de muncă are ca scop sporirea şanselor de angajare în 

câmpul muncii a şomerilor. Activitatea dată se realizează prin stimularea angajării în câmpul 

http://www.anofm.md/
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muncii a şomerilor în colaborare cu agenţii economici şi plata a două tipuri de indemnizaţii de 

stimulare a mobilităţii forţei de muncă, care includ cheltuieli de transport pentru deplasare la un 

loc de muncă situat în altă localitate: 

 Condiţie: beneficiarul să se încadreze în câmpul muncii cu contract individual de muncă 

la o distanţă de peste 30 km faţă de localitatea în care îşi are domiciliul. 

Indemnizaţie unică de instalare, în mărimea a trei salarii medii pe economie pentru anul 

precedent, la data stabilirii.  

 Condiţie: beneficiarul să se încadreze în câmpul muncii cu contract individual de muncă 

în altă localitate, schimbându-şi domiciliul. 

 Calitatea de beneficiari de indemnizaţii de stimulare a mobilităţii forţei de muncă o deţin 

şomerii înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, care nu au putut fi 

angajaţi după o perioadă de conlucrare, având la bază Planul individual de mediere. Atragerea şi 

menţinerea unui număr cât mai mare de persoane pe piaţa muncii şi asigurarea unui nivel ridicat 

al ocupării forţei de muncă sunt obiective pe care agenţia de ocupare le realizează prin măsuri 

active. Acestea vizează îmbunătăţirea capacităţii de ocupare şi stimularea financiară a şomerilor în 

vederea încadrării, cât şi motivarea angajatorilor prin subvenţionarea locurilor de muncă ale 

persoanelor din grupurile dezavantajate şi constau în: 

 informarea şi consilierea profesională; 

 medierea locurilor de muncă vacante; 

 formarea profesională; 

 consultanţă pentru începerea unei activităţi independente; 

 acordarea de alocaţii şomerilor care se încadrează înainte de expirarea perioadei de 

 indemnizare; 

 acordarea primelor de încadrare pentru absolvenţi; 

 acordarea primelor pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă. 

Succesul unei persoane pe piața muncii este puternic influențat de educație, vârstă, mediu 

de rezidență şi gen. În special nivelul educațional reprezintă un predicator puternic al statutului 

ocupațional. Excluziunea socială evidenţiază problema sărăciei, grupurilor vulnerabile, în special 

al persoanelor cu dizabilităţi şi a marginalizării lor în societate. Acest fenomen îi transformă pe 

cei marginalizaţi în invizibili social, economic şi politic. Aceasta însă, nu trebuie să se întâmple. 

Persoanele cu dizabilităţi fac parte din societate şi o reprezintă prin activitate economică şi 

participare politică cu dreptul de vot. Impactul asupra accesibilităţii la viaţa comunităţii nu se 

bazează doar pe scaunul cu rotile, impactul are loc prin comunicare cu prietenii, vecinii, membrii 

de familie, prin dreptul la asociere, care formează mediul de activitate şi trai al persoanelor cu 

dizabilităţi [2, p. 56]. 

 În această ordine de idei, o mai vastă implicare a autorităţilor publice în comun cu 

societatea civilă pentru monitorizare, advocacy cu privire la politicile de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilităţi ar diminua considerabil barierele incipiente cum sunt prejudecăţile şi 

stereotipurile în rândul populaţiei şi ar creşte credibilitatea în potenţialul intelectual şi creativ al 

persoanelor cu dizabilităţi. 

 O inegalitate excesivă în aspect social şi economic reprezintă accesul limitat la educaţie 

a persoanelor cu dizabilităţi. Educaţia trebuie să fie privită ca facilitator al dezvoltării umane, 

indiferent de bariere şi funcţionalitatea fizică a persoanelor. Educaţia nu trebuie să fie considerată 

o descalificare pentru persoanele cu dizabilităţi, ci o şansă reală de integrare socială şi ulterior 

profesională. În această direcţie, voinţa politică ar putea juca un rol decisiv prin consolidarea şi 

implementarea politicilor de instruire şi pregătire profesională a persoanelor cu dizabilităţi şi 
asigurarea drepturilor politice şi civile ale acestora. Acest lucru, aşa cum legislaţia naţională sti-

pulează, ar putea fi realizat în parteneriat dintre organele învăţământului public, în comun cu 

organele de ocrotire a sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale. Aceasta ar facilita şi monitoriza edu-
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caţia copiilor invalizi, obţinerea de către invalizi a studiilor medii generale, medii de specialitate 

şi superioare în conformitate cu programul individual de reabilitare.  

 De asemenea pentru o eficace instruire şi pregătire profesională ar fi asigurarea 

persoanelor cu dizabilităţi cu tehnologii adaptive care ar promova o mai mare eficienţă academică 

şi ar permite acestora să efectueze sarcini care anterior au fost practic imposibil de realizat. 

 Credem posibil ca şansele să crească de a merge la şcoală, facultate, de a obţine un loc 

de muncă, de a avea propria casă, de a crea o familie şi de a creşte copii pentru persoanele cu 

dizabilităţi. Şi, în detrimentul faptului că aceste persoane azi încă mai alcătuiesc minoritatea cea 

mai mare şi cea mai dezavantajată din societate, ele reprezintă această societate şi au aceleaşi 

drepturi egale politice şi civile. Iar ratificarea recentă a Convenției ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități de către Parlamentul Republicii Moldova va contribui la urgentarea 

măsurilor care trebuie întreprinse pentru îmbunătăţirea situaţiei cu care se confruntă persoanele cu 

dizabilităţi, astfel garantându-le şanse reale de incluziune socială şi transpunere în practică a 

prevederilor acesteia. 
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LATURA SUBIECTIVĂ A VINOVĂȚIEI  

THE SUBJECTIVE SIDE OF GUILT 
Summary 

The subjective aspect of the crime is a certain mental attitude, made up of intellectual, volitional and 

emotional elements that determine and accompany the physical act of execution. Unlike the objective 

side of the offense that materializes in an outward act of execution, the subjective side expresses the 

subjective moment, the position of the subject psychic crime in relation to physical activity undertaken 

by him.  

Key-words: the subjective side of guilt, offense, guilt.  

Rezumat 

Latura subiectivă a infracţiunii constă într-o anumită atitudine psihică, alcătuită din elemente 

intelective, volitive şi afective care determină şi însoţesc actul fizic de executare. Spre deosebire de 

latura obiectivă a infracţiunii care se materializează într-un act exterior de execuţie, latura subiectivă 

exprimă momentul subiectiv, poziţia psihică a subiectului infracţiunii în raport cu activitatea materială 

desfăşurată de el.  

Cuvinte-cheie: latura subiectivă a vinovăției, infracțiune, vină. 

 Latura subiectivă a conţinutului oricărei infracţiuni constă în totalitatea condiţiilor cerute 

de lege cu privire la atitudinea psihică a făptuitorului - sub raportul conştiinţei şi voinţei sale - faţă 

de materialitatea faptei săvârşite (acţiune sau inacţiune, rezultat, raport de cauzalitate) pentru ca 

acea faptă să constituie infracţiune [1].  

În literatura de specialitate se consideră că elementul esenţial al laturii subiective îl 

constituie vinovăţia. Pentru completarea laturii subiective sunt prevăzute şi condiţii referitoare la 

mobil sau scop.  
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Prin „latura subiectivă a infracţiunii» se înţelege activitatea psihică a persoanei, legată 

nemijlocit de săvârşirea infracţiunii, reprezentând latura internă a infracţiunii (în opoziţie cu latura 

obiectivă a infracţiunii) [2].  

În literatura de specialitate problematicii laturii subiective a infracţiunii i s-a acordat şi i 

se acordă o atenţie deosebită. Totuşi, nu toate aspectele acesteia şi-au găsit o rezolvare 

satisfăcătoare. În general, la caracterizarea laturii subiective a unei sau altei infracţiuni sunt 

relevate următoarele semne: vinovăţia (forma şi tipul acesteia), motivul, scopul, starea 

emoţională.   

Considerăm că motivul şi scopul infracţiunii sunt indispensabile infracţiunilor săvârşite 

cu intenţie. Într-adevăr, nu există nici un temei să considerăm motivată şi conformă unui anume 

scop, infracţiunea săvârşită din imprudenţă, atunci când făptuitorul nu-şi execută obligaţiile sau le 

execută necorespunzător, din neatenţie, nepăsare, indolenţă etc. În asemenea cazuri, putem vorbi 

despre motivaţia comportamentului infracţional sub aspect criminologic, nu şi despre motivul şi 

scopul infracţiunii ca instituţie a dreptului penal.   

Această ipoteză trebuie deosebită de cazul când făptuitorul nu își dădea seama de 

caracterul prejudiciabil al încălcării regulilor sau metodelor de acordare a asistentei medicale, nu a 

prevăzut posibilitatea survenirii vătămării grave a integrității соrporale sau a sănătăţii ori a 

decesului victimei, si, conform circumstanțelor cazului, nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă. 

Latura subiectivă a infracţiunii poate fi considerată în strânsă legătură cu latura obiectivă 

a acesteia. Pentru existenţa infracţiunii nu se poate concepe o latură fără cealaltă, deoarece ele 

constituie o unitate. Ca atare nu este suficient să se stabilească numai comiterea de către o 

persoană a acţiunii (inacţiunii) şi urmarea periculoasă a acesteia, dar trebuie să se constate şi că 

acestea au fost precedate şi însoţite de procese psihice specifice infracţiunii, întrucât răspunderea 

penală presupune atât un temei obiectiv (latura obiectivă), cât şi unul subiectiv (latura subiectivă). 

Latura subiectivă se deduce întotdeauna din cea obiectivă [3].  

O realitate de necontestat este că între toate laturile fiecărui obiect ori fenomen, pe de o 

parte, există o legătură indisolubilă şi o condiţionare reciprocă, care asigură unitatea respectivului 

obiect sau fenomen, iar pe de altă parte, aceleaşi laturi sunt opuse, pozitive şi negative, cu tendinţe 

diferite de dezvoltare. Aceste tendinţe condiționându-se reciproc asigură însăşi existenţa şi 

dezvoltarea obiectului sau fenomenului respectiv.  

Fenomenele vieţii sociale se datorează activităţii mijlocite şi nemijlocite, colective ori 

individuale a oamenilor. De aceea toate fenomenele sociale, oricât de simple sau complexe ar fi 

ele, cuprind în conţinutul lor, în măsuri diferite, sub forme variate, pe lângă elementele de natură 

materială şi o serie de elemente care ţin de natura spirituală a fiinţei umane.   

Pe măsura dezvoltării societăţii cunoaşterea laturii spirituale a fenomenului social devine 

tot mai necesară deoarece orice faptă a omului, care gândește şi se conduce liber în viaţa socială, 

reprezintă întotdeauna o manifestare concretă, o exteriorizare a fiinţei sale, a poziţiei sale 

spirituale faţă de raporturile sociale pe care le cunoaşte, faţă de mediul ambiant în care îşi 

desfăşoară activitatea cotidiană, în vederea agonisirii bunurilor materiale şi spirituale necesare 

traiului. Deci omul, prin faptele sale concrete demonstrează în modul cel mai pregnant societăţii 

fie acordul, fie dezacordul său faţă de relaţiile sociale existente, faţă de tot ansamblul normelor de 

conduită morală şi juridică. 

Conştiinţa individuală este în deplină concordanţă cu conştiinţa socială, însă şi în 

asemenea situaţie de concordanţă a conştiinţei individuale cu cea socială, cum este de altfel şi 

firesc, ele nu se confundă una cu alta, nu se identifică niciodată [3].  

Conştiinţa socială şi cea individuală, deşi au unele trăsături comune, în sensul că 

amândouă sunt în funcţii ale creierului uman de reflectare subiectivă a lumii obiective, se 

deosebesc totuşi între ele prin mai multe trăsături, din care rezultă dependenţa relativă a 

conştiinţei individuale de cea socială. 
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Conştiinţa socială «aparţine unui grup de oameni în relaţii sociale unul cu altul, ca o 

activitate psihică.. comună» şi ea se dezvoltă urmând curba dezvoltării societăţii respective, cu 

toate particularităţile sale, având un caracter normativ diriguitor, sfătuitor etc., în care se arată ce 

trebuie şi ce nu trebuie să se facă, ce e bine şi ce nu e bine [4].  

Dacă conştiinţa individuală - odată creată sub acţiunea relaţiilor sociale, a mediului 

ambiant şi a conştiinţei sociale în cursul dezvoltării sale după particularităţile spirituale ale 

individului — se îndepărtează tot mai mult de realitatea obiectivă, lăsându-se influenţată de 

interesele imediate şi uneori, egoiste ale individului, intră până la urmă în contradicţie cu 

conştiinţa socială, care de asemenea se dezvoltă continuu, însă în concordanţă cu realitatea-

istorică a societăţii. 

Unele dintre faptele omului contrare relaţiilor şi intereselor sociale, sunt atât de 

periculoase pentru societate, încât statul este silit să le incrimineze, socotindu-le infracţiuni, 

prevăzând posibilitatea aplicării a felurite sancţiuni penale persoanelor care se fac vinovate de 

săvârșirea lor.  

Infracţiunea, ca fenomen social cuprinde în conţinutul său mai multe elemente 

componente, care se află într-o strânsă legătură reciprocă, determinându-se, influențându-se unele 

pe altele. Ca orice faptă a omului, infracţiunea cuprinde în mod obligatoriu două categorii de 

elemente componente: obiective, în care întră obiectul şi latura obiectivă şi subiectivă, adică 

subiectul şi latura subiectivă. Intre aceste elemente componente, pe de o parte există o unitate 

dialectică, o legătură reciprocă, iar pe de altă parte sunt de natură diferită şi continuu au tendinţe 

contrare.  

Această unitate dialectică dintre elementele constitutive ale infracţiunii a fost evidenţiată 

în multe lucrări de specialitate.  

Astfel, după o părere “.. trăsăturile care sunt specifice noţiunii de infracţiune se găsesc 

într-o strânsă şi interdependentă legătură, iar existenţa lor, necesară realizează tocmai unitatea 

acestei noţiuni juridice”.  

Drept consecinţă şi “vinovăţia nu are o viaţă a sa proprie, ruptă de celelalte elemente ale 

infracţiunii”. Alţi autori deşi nu insistă asupra legăturii dintre obiectiv şi subiectiv, dezvoltă în aşa 

fel latura subiectivă a infracţiunii încât se deduce cu uşurinţă interdependenţa dintre toate 

elementele conţinutului infracţiunii [6].  

Deşi se recunoaşte expres sau numai tacit legătura indisolubilă dintre elementele 

componente ale infracţiunii, în multe lucrări de specialitate încă nu se dă destulă atenţie acestei 

probleme.  

Doar prin afirmaţia că procesele psihice preced şi însoţesc fapta socialmente periculoasă 

chiar dacă prezintă aceasta un fapt pozitiv, nu se evidenţiază în suficientă măsură legătura dintre 

elementele obiective şi subiective ale infracţiunii.  

De aceea după aprecierea noastră, este îndreptăţită insistenţa unor autori asupra 

necesităţii studierii mai aprofundate a legăturii dintre elementele obiective şi subiective ale 

infracţiunii. Obiectul infracţiunii în acest sens, nu trebuie “tratat ca ceva abstract şi static”[6]., ce 

să fie scos în evidenţă raportul dintre el şi subiect, deoarece în cadrul infracţiunii ca fenomen 

social-juridic “contradicţia principală este între obiect şi subiect.., între aceste două părţi are loc 

lupta contrariilor”. Legătura dintre latura obiectivă şi cea subiectivă a infracţiunii este considerată 

atât de strânsă încât se apreciază drept “o mare greşeală de a se reduce actul de conduită socială la 

un act fizic, muscular.. separându-l de procesul psihic intern”.  

Când relaţiile sociale, apărate de legea penală, sunt violate de către om, în mod conştient, 

fapta prin care le încalcă îmbracă haina juridică de infracţiune, iar relaţiile însele devin, sub aspect 

juridic, obiect al acesteia din urmă. Aşa cum am menţionat mai sus, lupta contrariilor dintre aceste 

două elemente rezidă, pe de o parte, în atitudinea negativă a subiectului faţă de relaţiile sociale 

ocrotite de legea penală şi în violarea de către acesta prin fapta sa, iar pe de altă parte în apărarea 
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de către stat a acestor relaţii împotriva subiectului prin restabilirea situaţiei anterioare şi 

sancţionarea vinovatului.  

Poziţia obiectului şi subiectului infracţiunii, în raporturile lor, nu rămâne tot timpul 

aceeaşi. Dacă în momentul săvârșirii faptei subiectul este partea activă, partea care violează 

relaţiile sociale, acestea din urmă, devenite obiect al infracţiunii, în tendinţa lor de apărare, 

acţionează, prin persoana statului şi prin intermediul legilor penale, ca parte activă, împotriva 

subiectului căruia i se aplică pedeapsa, pe care este obligat s-o execute. In acest fel, subiectul 

infracţiunii - la început poate activa - devine în cele din urmă parte pasivă, adică trece de pe 

poziţia de subiect al infracţiunii pe locul obiectului represiunii penale[7].  

Procesele psihice ale subiectului infracţiunii în raport cu relaţiile sociale, reprezintă o 

anumită reflectare a lumii materiale şi atitudinea sa faţă de relaţiile respective, în schimb, în raport 

cu infracţiunea, ca entitate social-juridică, ele formează una din laturile acesteia. În consecinţă 

procesele psihice ale agentului devenite parte componentă a infracţiunii, se obiectivează şi intră în 

anumite raporturi cu celelalte elemente ale conţinutului infracţiunii, în special cu cele care 

caracterizează acţiunea fizică a făptuitorului, adică latura obiectivă.  

Latura subiectivă şi cea obiectivă a infracţiunii se află într-o opoziţie absolută una faţă de 

alta, în sensul că realitatea obiectivă se deosebeşte de imaginea ei formată în conştiinţă. In afara 

acestor limite ele se găsesc într-o continuă legătură reciprocă, precum şi într-o opoziţie relativă. 

Ele se studiază de către ştiinţa dreptului penal în mod separat “.. numai pentru că fiecare 

examinează aceeaşi realitate (infracţiunea) din unghiuri diferite, spre a reliefa mai bine 

complexitatea fenomenului în raport cu exigenţele legii penale, dar nu pentru că ar exista ca 

realităţi distincte”[7]. 

Întregul proces de realizare fizică a infracţiunii, cu toate particularităţile care s-ar putea 

ivi în timpul comiterii ei, cu urmările necesare sau posibile se proiectează întâi în mintea 

subiectului, cântărindu-se sub toate aspectele şi numai după aceea se declanşează acţiunea fizică, 

acţiunea musculară. Apoi, în vederea atingerii scopului urmărit, agentul î-şi dirijează şi 

controlează în mod efectiv întreaga activitate fizică. 

Cum s-a întâmplat în cazul când, în urma unui schimb violent de cuvinte între infractor şi 

victimă, primul, pentru a se răzbuna, a intrat în locuinţa sa, de unde a luat un cuţit, a urmărit 

victima şi în momentul când a ajuns-o din urmă, i-a aplicat mai multe lovituri, care i-au pus viaţa 

în pericol, din care rezultă că fapta, în întregimea sa, a fost în prealabil imaginată de subiect, 

dorită, iar procesul realizării sale fizice a fost dirijat şi controlat de procesele lui psihice. Prin 

urmare este de neconceput o acţiune liberă a omului, indiferent de importanţa ei, fără să fie 

imaginată şi acceptată prealabil în mintea lui, iar procesul realizării sale fizice dirijat şi controlat, 

ca faptă a propriei sale persoane. 

Deci, latura subiectivă a conţinutului consultativ al infracţiunii cuprinde totalitatea 

condiţiilor privitoare la atitudinea psihică a făptuitorului faţă de obiectivitatea sa propriului său act 

de conduită, condiţii cerute de lege pentru ca acest act să constituie infracţiune. Aceste condiţii 

sau elemente privesc deci atitudinea conştiinţei şi voinţei făptuitorului faţă de acţiunea sau 

inacţiunea care constituie elementul material al infracţiunii, faţă de urmarea imediată şi faţă de 

legătura de cauzalitate dintre acestea.  

În literatura de specialitate s-a arătat că în structura laturii subiective a infracţiunii intră 

totdeauna ca element component - elementul subiectiv (vinovăţia), la care sunt ataşate uneori una 

sau mai multe condiţii - cerinţe esenţiale necesare pentru completarea laturii subiective a anumitor 

infracţiuni - ca motivul în virtutea căruia persoana a săvârșit infracţiunea respectivă sau un scop 

anume spre care tindea infractorul.  

Pentru a înţelege mai bine latura subiectivă a infracţiunii trebuie să fie examinată şi latura 

obiectivă a infracţiunii, deoarece se află într-o dependenţă una faţă de alta.  

Deci, latura obiectivă prin modul, mijloacele şi circumstanţele concrete de realizare 

scoate în evidenţă caracterul proceselor psihice de care a fost subiectul înainte şi în timpul 
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săvârșirii infracţiunii, felul atitudinii lui faţă de ea ca fenomen social - juridic, faţă de urmările ei 

posibile. Sub acest aspect este ilustrativă fapta în care subiectul, înarmat cu un topor, a pândit 

victima şi când aceasta a apărut i-a aplicat cu muchia toporului o lovitură în cap, cauzându-i o 

fractură cu înfundarea osului cranian. Deşi, din constatările medico - legale rezultă că, lovitura 

aplicată n-a periclitat viaţa victimei, instanţa de judecată constată că instrumentul utilizat, zona 

vitală a corpului asupra căreia a fost aplicată lovitura şi intensitatea acesteia evidenţiază intenţia 

inculpatului de a omorî. Mai mult decât atât, latura obiectivă, prin particularităţile de realizare a 

fiecărui act fizic, determină desfăşurarea proceselor psihice din conştiinţa infractorului [6]. Astfel, 

făptuitorul, în funcţie de reuşita sau nereuşita unor acte fizice concrete, renunţă la unele scopuri, 

îşi fixează altele, corespunzătoare posibilităţilor de săvârșire a faptei proiectate sau chiar la 

continuarea săvârșirii ei. Considerăm drept o necesitate ştiinţifică dezvoltarea sub aspect 

psihologic temeiul subiectiv al răspunderii penale accentuâdu-se şi legătura indisolubilă dintre 

latura subiectivă şi celelalte elemente ale conţinutului infracţiunii. 
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Haheu-Munteanu Efrosinia  

METODA MARTE MEO - PENTRU O PARENTALITATE POZITIVĂ  

MARTE MEO METHOD - FOR POSITIVE PARENTING 
Rezumat 

Marte Meo încorporează o serie de situații și informații, cum ar fi pregătirea părinților, 

educatorilor parentali prin aplicarea noilor strategii care ar ajuta părinții și copiii să-și exprime 

și să înțeleagă sentimentele, să-și formeze atașamente sigure și prietenoase. Este și o metodă axată pe 

soluții pentru dezvoltarea competențelor parentale prin îmbunătățirea calitativă a vieții familiilor cu 

copii, venind să sprijine dezvoltarea emoțională (alfabetizare emoțională, inteligență emoțională), 

dezvoltarea socială, și de comunicare. 

Cuvinte-cheie: metoda Marte Meo, strategii, atașamente, competențe parentale, familie 

Abstract 

Marte Meo incorporates a number of situations and information, such as parenting, parenting 

training by applying new strategies to help parents and children express and understand feelings, build 

safe and friendly attachments. It is also a solution-based method for developing parenting skills by 

improving the quality of family life with children, supporting emotional development (emotional 

literacy, emotional intelligence), social development, and communication. 

Key-words: Mars Meo method, strategies, attachments, parenting skills, family. 

Este dificil de a defini cu exactitate ce reprezintă educația și sprijinul acordat părinților, 

acest lucru datorându-se parțial multiplelor acțiuni pe care conceptul de parentalitate le 

înglobează, dar și diferitor forme în care acest sprijin este oferit. Definițiile diferă în dependență 

de perspectiva abordată: opinia personalului, a părinților și a întregii societăți. Potrivit lui 

D’Addato (2011) „În mod clar există o problemă de definiție în legătură cu abordarea și acordarea 

sprijinului parental și încă nu a fost găsit un consens referitor la ce ar include acesta”.  

 În contextul unor studii, s-a solicitat agrearea unei definiții comune pentru toate 

sectoarele, iar pentru acest scop au fost formate două grupuri tematice. Primul a fost format în 

mare parte din experți din cadrul instituțiilor formale de îngrijire a copiilor, iar al doilea a inclus 
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reprezentanți ai asociațiilor maghiare ale părinților și moderatori ai paginilor web cu privire la 

parentalitate. Cei 18 participanți la aceste dezbateri au încercat să elaboreze o definiție de lucru, 

reieșind din experiența acestora în domeniu. Toți au fost de acord să utilizeze termenul tehnic de 

”sprijin parental” care avea următorul conținut: ”sprijin parental” este un tip de abilitare a 

părinților, de fortificare a competențelor parentale, prin acordarea unui sprijin special atunci când 

ei fac alegeri parentale individuale, iau decizii și optează pentru anumite parcursuri educaționale, 

cu accent pe faptul că fiece familie este unică în felul său.  

 Sprijinul parental implică toate activitățile care urmăresc să ofere îndrumări pentru 

părinți, în vederea soluționării oricăror tipuri de probleme de ordin social, medical sau 

educațional, într-un context formal sau neformal. În conformitate cu experții din cadrul grupului 

tematic, trebuie să se facă distincție între educația părinților și sprijinul parental, deoarece 

educația părinților este mai mult formală și se axează pe oferirea de informații suplimentare 

pentru părinți privind anumite subiecte, precum asistența medicală acordată sugarilor, igiena 

bucală a copiilor mici etc. În astfel de situații, părinților le lipsește informația și sunt invitați să 

participe la activități de formare. Pentru a evita aceste relații bazate pe ierarhie și pentru a nu fi 

prinși în capcanele comunicării de sus în jos, unele organizații parentale au introdus termeni 

alternativi pentru a descrie obiectivele și activitățile lor cu scopul de a aborda mai mulți părinți (în 

special, cupluri tinere). Unele dintre expresiile uzuale sunt ”a deveni părinte”, ”a fi părinți” sau 

”parteneriat cu părinții”.  

 Rezultă că un aspect important al definițiilor utilizate este de a afla dacă acestea implică 

faptul că serviciile de sprijin acordate părinților au intenția de a compensa lipsa de cunoștințe a 

părinților (așa-numitul „model de deficit”) sau de a consolida competențele deja existente. În 

Belgia de exemplu, se consideră că modelul de deficit poate fi o formă de control social deoarece 

implicit invalidează capacitățile părinților de a-și educa copiii de sine stătător. Această abordare 

constă în oferirea de mecanisme pentru a ajunge la o formă ideală sau prototipică de parentalitate, 

care nu neapărat ia în calcul întreaga diversitate de familii și diferențe culturale și sociale. Potrivit 

lui Gardner (2003), cele 2 scopuri principale ale sprijinului parental sunt prevenirea dăunării și 

promovarea punctelor forte [2]. 

 Autorul vede o trecere clară de la un model axat pe probleme, puncte slabe și factori de 

risc în materie de parentalitate cu scopul de a compensa ”deficitul”, spre un model care 

consolidează punctele forte și factorii de protecție.  

 Moran (2004) utilizează definiția operațională pentru selectarea materialului spre a fi 

utilizat în evaluarea sa, care se aliniază acestei tendințe: „Sprijinul parental reprezintă orice 

intervenție pentru părinți și are drept scop reducerea riscurilor și promovarea factorilor de 

protecție a copiilor lor, în raport cu integritatea lor socială, fizică și emoțională.“ [3]. 

 Această promovare a punctelor forte și evitarea producerii de daune poate fi rezumată 

drept promovarea unei educații parentale pozitive, definite de Consiliul Europei în Recomandarea 

din 2006 în felul următor: „comportamentul parental bazat pe cele mai bune interese ale copilului 

și care este protector, încurajator, non-violent și oferă recunoaștere și îndrumări ce implică 

stabilirea unor limite pentru a permite dezvoltarea deplină a copilului”.  

 Scopul politicilor educaționale și sociale, precum și a măsurilor întreprinse trebuie să 

urmărească dezvoltarea pozitivă (în toate formele sale) și aplicarea unui tratament adecvat față de 

copii, ținându-se cont de drepturile lor fundamentale și de demnitatea acestora. Ca o prioritate, 

măsurile trebuie să fie aplicate pentru a elimina orice formă de neglijență și abuz, precum și 

violență fizică și psihologică (inclusiv umilire, tratament degradant și pedeapsă corporală.  

 Moran mai subliniază faptul că în timp ce teoriile cu privire la dezvoltarea umană scot în 

evidență, în majoritatea cazurilor, influența factorilor la mai multe niveluri, sprijinul parental se 

axează doar pe cele legate de individ și de familie, astfel lăsând deoparte factorii de nivel social și 

de comunitate (de exemplu, locuințe, siguranța în vecinătate etc.). Acest lucru poate fi desprins, 

de exemplu, din definiția conceptului de sprijin parental propusă de ChildONEurope, care include 
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acțiuni al căror „scop este îmbunătățirea cunoștințelor părinților cu privire la nevoile de dezvoltare 

ale copilului și strategii educaționale pentru părinți, precum și acțiuni care urmăresc susținerea 

părinților în depășirea situațiilor de ordin general și a celor dificile legate de viața de familie.” 

(Rețeaua Europeană a Observatoarelor Naționale cu privire la Copilărie, 2007).  

 În mod similar, Abreu-Lima et al. (2010) enumeră următoarele obiective: i) de a informa 

și ghida părinții în procesul de dezvoltare și socializare a propriilor copii; ii) de a preveni 

problemele legate de dezvoltarea copilului și de a promova relațiile de familie; iii) de a prezenta 

părinților strategii ce țin de controlul comportamentului copiilor lor; iv) de a încuraja implicarea 

parentală în procesul de învățare al copiilor și în experiența lor școlară; v) de a acorda suport 

specific familiilor cu copii cu probleme de dezvoltare; vi) de a oferi sprijin social la nivel de 

comunitate [4]. 

 Pentru a stabili limitele intervenției, în raport cu alte politici, Daly (2012) propune 

următorul „cel mai mic numitor comun” pentru a defini ceea ce constituie sprijinul parental: a) 

părinții sunt prima țintă și accentul se pune pe rolul lor de părinte; b) sprijinul acordat este un 

serviciu în natură și, prin urmare, se vor exclude concediile și serviciile plătite în numerar și c) 

accentul se pune pe resursele și competențele părinților.  

 În general, definițiile utilizate descriu principalele scopuri/obiective și rezultatele 

scontate, beneficiarul, abordarea și politicile implicate și tipul serviciilor/activităților. Mary Daly 

menționează, de asemenea, că: „Sprijinul parental se referă la un set de informații, suport, 

educație, instruire, consiliere și la alte măsuri sau servicii care se axează pe influențarea modului 

în care părinții înțeleg și își realizează rolul lor de părinte. Un scop comun este de a obține 

rezultate mai bune pentru copii și tineri (și în unele cazuri, pentru familie, ca un tot întreg) prin 

prestarea de servicii care oferă informații, suport și chiar instruire continuă pentru părinți.” [5]. 

 Deci, parentalitatea reprezintă un set de competențe pe care fiecare părinte le poate și 

trebuie să le îmbunătățească și în raport cu care sectorul public ar putea oferi recomandări utile, 

care includ servicii ce îmbunătățesc competențele și aptitudinile necesare pentru creșterea copiilor 

și reducerea stresului parental.  

 În conformitate cu datele celui de-al treilea Studiu European cu privire la Calitatea Vieții 

care a fost realizat în 2011, atât femeile, cât și bărbații se confruntă tot mai des cu probleme în 

îmbinarea vieții profesionale și cu cea de familie atunci când în casă cresc copii. Mai des 

raportează astfel de probleme bărbații cu copii (15%) în comparație cu cei fără copii (11%). În 

cazul femeilor, cifrele sunt 17% și respectiv13% (Eurofound, 2012). A avea competențe parentale 

mai bune înseamnă a crea un echilibru mai bun între viața profesională și cea de familie. În 

consecință, sprijinul parental și educația parentală pot contribui la (re)inserția părinților pe piața 

forței de muncă. Actualmente, sprijinul parental este inclus pe agenda de politici a multor state 

membre UE. 

 În pofida acordării importanței pe agenda politică, la nivel european încă nu există 

suficiente analize comparative în domeniul educației parentale și a sprijinului parental, mai ales în 

comparație cu activitățile de cercetare derulate în sferele conexe, așa precum concediul de 

maternitate și concediul parental; serviciile de educație preșcolară și crearea de locuri de muncă 

prietenoase familiei. Aceasta reprezintă o lacună serioasă, deoarece parentalitatea pozitivă este 

crucială pentru bunăstarea copiilor și a părinților. În general, este cunoscut faptul că mediul 

familial are un impact major asupra bunăstării de azi și a opțiunilor educaționale de viitor ale 

copiilor. Efectele unei parentalități bune, de asemenea, însoțesc copiii pe parcursul școlii și pe 

durata adolescenței și a maturității.  

 Activitatea Eurofound cu privire la serviciile pentru copiii a scos în evidență nevoia 

pentru o cercetare mai bună din perspectivă cantitativă și calitativă referitor la politicile și 

serviciile de susținere a părinților și a parentalității. La sfârșitul anului 2009, Eurofound a 

organizat un atelier de lucru care a examinat modul în care serviciile de educație preșcolară pot 

contribui la o parentalitate mai eficientă. Atelierul de lucru a oferit oportunități pentru a sublinia 
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importanța sprijinului parental pentru publicul general și a pus accent pe importanța prestării 

serviciilor calitative de către un personal calificat [1]. 

 Pentru a descrie principiile cheie care stau la baza programelor și activităților legate de 

acordarea sprijinului parental, vom utiliza ceea ce Mary Daly (2011) a definit drept ‘filozofia sau 

principiile de bază’ ale intervenției, deoarece aceasta permite axarea pe valorile ce stau la baza 

prestării și pe domenii specifice de politici. Acesta examinează diferitele obiective pe care le au 

programele de sprijin parental. 

 Abilitarea și dezvoltarea potențialului copiilor și al părinților sunt principiile cheie ale 

tuturor formelor de sprijin parental. În conformitate cu Eurochild, aceasta înseamnă că politicile 

sunt elaborate pentru „a sprijini părinții în îndeplinirea rolului de părinte (…) în parteneriat cu ei, 

în vederea consolidării părților forte existente prin mijloace ce i-ar împuternici să facă alegeri 

informate, reieșind din interesul superior al copilului.” (Eurochild, 2010). Filosofia de bază 

urmărește crearea condițiilor potrivite pentru o parentalitate pozitivă: aceasta implică susținerea 

părinților prin oferirea de resurse precum competențe, informații, materiale, suport psihologic și 

social.  

 În continuare vom enumera unele dintre cele mai populare programe standardizate de 

sprijin parental:  

 Incredible Years (Anii Incredibili) cuprinde un set de trei curriculum-uri comprehensive, 

complexe și bazate pe dezvoltare pentru părinți, profesori și copii, care are scopul de a promova 

competențele emoționale și sociale și de a preveni, reduce și depăși problemele de comportament 

și emoționale ale copiilor mici. Vizează părinții copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 10 ani, care 

au semne timpurii de dereglări de comportament sau care sunt expuși unui risc înalt de dezvoltare 

a unor astfel de comportamente (definite ca rate înalte de agresivitate, de sfidare, crize de opoziție 

și comportamente impulsive). Este un program umanistic privind comportamentele care 

abordează comportamentul copilului și relația părinte-copil (Hoskins, 2010). Programul include 

intervenții la cele 4 niveluri de nevoi, de la sprijinul universal la intervențiile intensive.  

 Triplu P (Positive Parenting Program) a fost creat în Australia și include cinci etape 

diferite, care corespund vârstei copilului, combinând la fiecare nivel materiale pentru copiii 

expuși riscului și pentru ceilalți copii. Scopul general este de a spori autonomia și competențele 

părinților atunci când abordează problemele comportamentale ale copiilor [7]. 

 PEKiP (Prague Eltern Kind Program sau the Prague Parent-Infant Program) este un 

program pentru dezvoltarea copiilor până la vârsta de 1 an. Este îndeosebi popular în Germania și 

constă din lucrul în grup ce implică jocuri interactive, exerciții și sesiuni de masaj care 

îmbunătățesc dezvoltarea abilităților psihomotorii și consolidează legătura dintre părinte și copil. 

 HIPPY (Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters) a fost inițiat în Israel 

pentru părinții cu copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 ani, care doresc să își ajute copii să învețe 

acasă. Programul înglobează o serie de pachete de activități, vizite la domiciliu și reuniuni de 

grupuri.  

 Unele programe și activități generale răspund unor nevoi mai specifice ale familiilor și 

copiilor; în alte cazuri, programele abordează o multitudine de aspecte și au impact asupra 

anumitor domenii de politici, deoarece problemele esențiale pe care intenționează să le 

soluționeze sunt, în general, multidimensionale.  

 Metoda Marte Meo în prezent, este aplicată în 30 de țări. Marte Meo este un program 

pentru copii, părinți, îngrijitori profesioniști și supervizorii acestora, bazat pe punctele forte. De 

asemenea, reprezintă o intervenție individualizată a cărei scop este de a susține dezvoltarea 

copilului în termeni de prevenție, intervenții timpurii și tratament. Există o varietate largă de 

programe care au fost special concepute pentru anumite contexte și condiții specifice. Marte Meo 

este, de asemenea, utilizată în calitate de intervenție timpurie și de prevenție pentru a îmbunătăți 

comunicarea dintre părinte și copil, dar și ca un ‘tratament’ pentru dificultățile cu care se 

confruntă părintele [6]. 
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Marte Meo din limba latină înseamnă « prin propria putere» este o metodă de consiliere 

educațională. Acesta a fost dezvoltat în anii 1970 de consilierul educațional olandez, Maria Aarts. 

Metoda constă în filmarea situațiilor și fenomenelor educaționale între copil și educator și ulterior 

urmărite de către părinți sau de alți educatori pentru a dezvolta discuții comune. Astfel se 

determinau punctele forte și punctele slabe atât ale copiilor, cât și ale educatorilor având ca scop 

să ajute pentru a obține optimismul și puterea de a rezolva singuri problemele educaționale 

prin comunicarea consolidată ca cel mai important instrument în realizarea acestui deziderat. 

 După ce a practicat Marte Meo timp de mai mulți ani, Maria Aarts a fondat organizația 

în 1987 Marte Meo, care avea ca scop predarea consilierilor educaționali cum să aplice metoda 

Marte Meo. 

Accentul programului s-a extins. Inițial a fost un suport pe termen scurt pentru familii ce 

se confruntă cu dificultăți în relațiile cu copiii lor. Marte Meo încorporează o serie de situații și 

informații, cum ar fi pregătirea părinților, educatorilor parentali prin aplicarea noilor strategii care 

ar ajuta părinții și copiii să-și exprime și să înțeleagă sentimentele, să-și formeze atașamente 

sigure și prietenoase. Este și o metodă axată pe soluții pentru dezvoltarea competențelor parentale 

prin îmbunătățirea calitativă a vieții familiilor cu copii, venind să sprijine dezvoltarea emoțională 

(alfabetizare emoțională, inteligență emoțională), dezvoltarea socială, și de comunicare. 
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Smochină Andrei, Focșa Tatiana  

ATRIBUȚIILE AUTORITĂȚILOR PUBLICE IMPLICATE ÎN PROTECȚIA 

COPILULUI ÎN SITUAȚII DE RISC  

 POWERS OF PUBLIC AUTHORITIES INVOLVED IN CHILD AT RISK PROTECTION  
Rezumat 

 Perioada de tranziţie pe care o parcurge Republica Moldova a generat apariţia unor noi 

circumstanțe, ce a condiţionat transformări în toate sferele vieţii sociale (economică, politică, 

spirituală), care au influenţat evoluţia cadrului legislativ de intervenție și protecție a diferitor pături 

sociale în dificultate. Tot mai mult se observă o tendinţă de creştere a proporţiei familiilor 

dezmembrate, monoparentale, dezorganizate şi familiilor supuse diferitelor forme de risc. Copiii au 

fost întotdeauna cei mai afectaţi de fenomenele şi crizele prin care trece societatea. 

 Prin reforma cadrului legislativ se tinde a îmbunătăți condițiile juridice de protecție socială a 

familiei și copilului din republică. Contradicțiile fenomenului de protecție socială a familiilor sunt 

axate pe două aspecte: unul „de iure”și altul „de facto”. De aspectele protecției familiei și copilului în 

dificultate, sunt preocupate mai multe structuri de stat, responsabilitățile pentru aceeași problemă fiind 

divizată.  

Cuvinte-cheie: copil în situații de risc, autoritate tutelară central, autoritate tutelară 

teritorială, Comisia pentru protecția copilului în dificultate. 

Abstract 

 The transition period for the Republic of Moldova has generated the emergence of new 

circumstances conditioned the transformation in all spheres of social life (economic, political, 

spiritual), which influenced the evolution of the legislative intervention and protection of different 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.md&sl=en&tl=ro&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Latin&usg=ALkJrhgf-mlKksqzExk_jYYzNRMUwFRVig
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http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1034.htm
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social structure. There is a tendency to increase the proportion of broken families, single parent 

families and persons to different forms of risk. Children have always been most affected by 

phenomena and crises in the society. 

 By reforming the legal framework tends to improve the legal conditions for social protection 

of family and child in the country. Contradictions phenomenon of social protection of families are 

focused on two aspects: one «de jure» and other «de facto». Family and child protection issues in 

difficulty, are preoccupied with many state responsibilities being divided for the same problem. 

 Key-words: children at risk, central guardianship authority, guardianship authority 

territorial, Commission for child protection in difficulty. 

În anii 90 ai secolului trecut, coordonarea centrală a sistemului de protecție a copilului în 

Republica Moldova se află în competența exclusivă a Guvernului și anume: Ministerul sănătății și 

Protecției Sociale și Ministerul Educației și Tineretului. Responsabilitățile de promovare a 

politicilor față de copii erau împărțite între mai multe ministere și departamente. Din aceste 

motive persistau blocaje de cooperare dintre diverse segmente ale executivului în procesul de 

luare a deciziilor în interesul major al copilului. 

 Odată cu adoptarea Legii cu privire la asistență socială[7]., Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei (MMPSF) este autoritatea din cadrul administrației publice centrale care 

coordonează activitatea de acordare a asistenței sociale și evaluează funcționarea sistemului de 

asistență socială. Misiunea sa este de a asigura realizarea prevederilor Constituției Republicii 

Moldova și ale Guvernului privind elaborarea, promovarea și implementarea politicii statului în 

domeniul protecției sociale, familiei și copilului, în scopul asigurării securității sociale și sporirii 

nivelului de trai al populației. În afară de atribuțiile de resort, care îi revin MMPSF, aceste 

realizează monitorizarea implementării legislației. 

 Prin cercetarea inițiată, ne propunem ca scop să stabilim care sunt autoritățile publice 

concrete implicate în procedura protecție a copilului în situații de risc și de asigurare a respectării 

interesului superior al copilului. În acest sens, urmează să determinăm totalitatea de acte 

normative care să reglementeze structura organelor de protecție a copilului și atribuțiile 

autorităților publice implicate în protecția copilului în situații de risc.  

 Astfel, încă în anul 1998 a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 409 din 09.04.1998 

Regulamentul Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului [3]., organ 

guvernamental menit să asigure elaborarea și implementarea politicilor de protecție a drepturilor 

copilului și familiei care avea drept atribuții monitorizarea implementării Convenției ONU cu 

privire la drepturile copilului, altor documente internaționale din domeniu la care Republica 

Moldova este parte, și a politicilor naționale de protecție a drepturilor copilului și familiei, la nivel 

național, dar și consolidarea coeziunii sociale în domeniul protecției drepturilor copiilor, în 

particular[11].  

 În anul 2003 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 726 din13.06.2003 cu privire la 

modificarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 409 din 9 aprilie 1998 [2]. prin care 

Regulamentul Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 409 din 9 aprilie 1998 «Privind aprobarea Regulamentului 

Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului» (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1998, nr. 60-61, art. 518) a fost expus în redacție nouă. Acest fapt s-a datorat adoptării 

de către Parlament a „Strategiei de reformă a sistemului de asistență socială”, care a pus temeiul 

reformei sistemului de asistență socială, parte integrantă a căreia o constituie asistența socială a 

copilului și a familiei. De asemenea, la modificarea Regulamentul Consiliului Național pentru 

Protecția Drepturilor Copilului din 1998, a contribuit aprobarea Strategiei naționale și a Planului 

de acțiuni privind reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012 [5]., o 
reformă extrem de necesară, care s-a axat pe crearea unui sistem de sprijin familial și diverse 

servicii alternative de îngrijire a copilului în dificultate. 
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 În procesul de reformare a sistemului rezidențial de îngrijire a copiilor, eforturile 

principale au fost depuse pentru dezinstituționalizarea copiilor, pe de o parte și prevenirea 

separării copiilor de mediul familial, pe de altă parte. Concomitent, alături de dezvoltarea 

serviciilor alternative de protecție a copiilor, o realizare importantă în procesul de dezvoltare a 

sistemului de protecție a copilului rezidă în activitatea Comisiilor pentru protecția copilului aflat 

în dificultate, reprezentând elementul de bază în procesul de prevenire a plasamentului nejustificat 

al copiilor în sistemul de îngrijire rezidențială[11, p. 52-53]. 

 Astfel, în scopul realizării Strategiei naționale și a Planului de acțiuni privind reforma 

sistemului rezidențial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012 [5]., precum și al dezvoltării unor 

servicii de alternativă pentru protecția, îngrijirea și dezvoltarea copilului și a familiei, a fost 

aprobată Hotărârea Guvernului nr. 1177 din 31.10.2007 cu privire la instituirea Comisiei pentru 

protecția copilului aflat în dificultate și aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a acesteia 

[4]. Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate - un organ abilitat cu eliberarea avizului 

pentru aprobarea măsurilor de protecție a copilului aflat în dificultate și monitorizarea acestora. 

Comisia se instituie în cadrul autorității administrației publice locale de nivelul al 

doilea/municipiului Bălți și se subordonează Consiliului raional/municipal. În activitatea sa, 

Comisia se călăuzește de prevederile Constituției Republici Moldova, Legii nr. 338-XIII din 15 

decembrie 1994 privind drepturile copilului, Codului familiei, adoptat prin Legea nr. 1316-XIV 

din 26 octombrie 2000, Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și altor acte normative 

ce țin de protecția drepturilor copilului, precum și de prezentul Regulament[4]. Atribuțiile 

Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate (CPCD) sunt următoarele:  

 monitorizarea respectării prevederilor actelor normative, în cazul recomandării de a plasa 

copilul aflat în dificultate în serviciile de tip familial, apropiat mediului familial, sau în 

serviciile de tip rezidențial;  

 plasarea copilului în familia asistenților parentali profesioniști, în conformitate cu 

Regulamentul cu privire la serviciul de asistență parentală profesionistă;  

 informarea Consiliului raional/municipal despre necesitatea dezvoltării serviciilor noi de 

protecție a copilului sau extinderii celor existente; monitorizarea serviciilor prestate copiilor 

aflați în dificultate; 

 înscrierea într-un registru special a organizațiilor neguvernamentale care prestează servicii de 

protecție a copilului în respectiva unitate administrativ-teritorială;  

 recepționarea plângerilor ce țin de protecția copilului aflat în dificultate în diferite tipuri de 

servicii de îngrijire, examinarea și, după caz, readresarea lor pentru examinare autorității 

tutelare, monitorizarea examinării plângerilor în cauză;  

 prezentarea rapoartelor trimestriale Consiliului raional/municipal și anual - Ministerului 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 

 Printre obiective Comisiei se regăsesc și acțiunile de garantare și promovare a bunăstării 

copilului, asigurarea dreptului copilului de a crește într-un mediu familial, ținând seama, în primul 

rând, de interesul superior al copilului, pentru a-i asigura o dezvoltare armonioasă din punct de 

vedere emoțional, intelectual și fizic, totuși o atenție deosebită se acordă pe asigurarea alegerii 

formei optimale de îngrijire a fiecărui copil aflat în dificultate, cu accent pe serviciile de tip 

familial, plasamentul într-un serviciu de tip rezidențial, aceasta fiind măsura finală de protecție a 

copilului.  

 Analizând conținutul acestui act subordonat legii, atribuțiile Comisiilor se rezumă la 

acțiunile de plasament al copilului aflat în dificultate în serviciile de tip familial, apropiat 

mediului familial, sau în serviciile de tip rezidențial. În special se atrage atenția la principiile de 

luare a deciziilor, cerințele minime necesare pentru a recurge la separarea copilului de familia 

biologică, planul individual de protecție a copilului aflat în dificultate, admiterea copilului în 

serviciile de tip rezidențial, revizuirea plasamentului, recepționarea și soluționarea plângerilor ce 
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țin de protecția copilului aflat în dificultate. Aici nu se regăsesc prevederi cu privire la garantarea 

și promovarea bunăstării copilului provenit din familii aflate în divorț, asigurarea dreptului 

copilului de a crește în mediu familial precar, modul de educare și îngrijire din partea ambilor 

părinți pentru a-i asigura o dezvoltare armonioasă din punct de vedere emoțional, intelectual și 

fizic. 

 Odată cu adoptarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 [12]., s-a 

efectuat o descriere a situației în domeniul social, cu punctarea problemelor de implementare a 

politicilor. Totodată trasate obiectivele ce urmează a fi atinse prin implementarea Strategiei. 

Astfel, impactul social al Strategii constă în crearea unor condiții favorabile pentru creșterea și 

dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

 În scopul asigurării unui cadru legal special, MMPSF a promovat Legea privind protecția 

specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți [8]. 

 În conformitate cu prevederile art.8 al Legii 140, Autoritatea tutelară locală este obligată 

să se autosesizeze și/sau să asigure recepționarea și înregistrarea sesizărilor cu privire la copiii 

aflați în următoarele situații [9, p. 64].:  

 a) copiii sunt supuși violenței; 

 b) copiii sunt neglijați; 

 c) copiii practică vagabondajul, cerșitul, prostituția; 

 d) copiii sunt lipsiți de îngrijire și supraveghere din partea părinților din cauza absenței 

acestora de la domiciliu din motive necunoscute; 

 e) părinții copiilor au decedat; 

 f) copiii trăiesc în stradă, au fugit ori au fost alungați de acasă; 

 g) părinții copiilor refuză să-și exercite obligațiile părintești privind creșterea și îngrijirea 

copilului; 

 h) copiii au fost abandonați de părinți; 

 i) părinții copiilor au fost declarați ca fiind incapabili printr-o hotărâre judecătorească. 

 Din analiza circumstanțelor care condiționează situația de risc a copilului, putem 

concluziona că Legea nr.140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a 

copiilor separați de părinți, face o enumerare exhaustivă a categoriilor de copii asupra cărora 

Legea produce efecte juridice.  

 În vederea implementării prevederilor alin. (1) al articolului 12 din Legea nr.140 din 14 

iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de 

părinți, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 7 din 20.01.2016 cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizare ași funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat 

în dificultate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 22.01.2016,nr. 13-19, art 19) [6]. și a 

fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1177 din 31.10.2007 cu privire la instituirea Comisiei 

pentru protecția copilului aflat în dificultate. Respectiv, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 7 se 

vor referi doar la categorii de situații de risc prevăzute în alin. (1) al art. 12 din Legea nr.140. 

 Potrivit Dispozițiilor generale ale Regulamentului-Cadru privind organizarea și 

funcționarea Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, Comisia pentru protecția 

copilului aflat în dificultate (în continuare – Comisie) este un organ abilitat cu eliberarea avizului 

pentru aprobarea măsurilor de sprijin familial privind depășirea situațiilor de risc și prevenirea 

separării copilului de familie, precum și a măsurilor de protecție a copilului separat de părinți. 

Comisia se instituie în cadrul autorității administrației publice locale de nivelul al doilea și 

Comitetului Executiv al Găgăuziei și se subordonează secției/direcției asistență socială și protecție 

a familiei a consiliilor raionale, mun. Bălți, Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor 
Copilului din municipiul Chișinău și Departamentului de sănătate și asistență socială a 

Comitetului Executiv al Găgăuziei. 
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 În activitatea sa, Comisia se conduce de prevederile Convenției ONU cu privire la 

drepturile copilului, Constituției Republicii Moldova, Codului familiei nr.1316-XIV din 26 

octombrie 2000, Legii nr.338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Legii nr. 

140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor 

separați de părinți și de alte acte normative ce țin de protecția drepturilor copilului. 

 Noțiunile principale utilizate în Regulament, sunt similare cu noțiunile ce se conțin în 

art.3 al Legii 140și au următoarele semnificații: autoritate tutelară locală– primarii de sate 

(comune)și de orașe; autoritate tutelară teritorială – secția/direcția asistență socială și protecția 

familiei a consiliilor raionale/mun. Bălți/, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor 

Copilului din municipiul Chișinău și Departamentul de sănătate și asistență socială a Comitetului 

Executiv al Găgăuziei[8]. 

 Metodologia de desfășurare a ședințelor comisiei este diferită în funcție de faptul dacă: 

 urmează a examina cazurile copiilor, menținerea cărora în familia biologică este condiționată 

de întreprinderea unor măsuri complexe de suport pentru depășirea situațiilor, care pot 

conduce la separarea copilului de părinți;  

 urmează examinarea cazurilor de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial 

și plasamentul planificat al acestora în Serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial în 

cazul în care reintegrarea copilului în familia biologică nu este posibilă;  

 urmează examinarea propunerilor de separare a copiilor de părinți și eliberarea avizului 

privind plasamentul planificat al copilului; sau dacă urmează examinarea propunerilor privind 

oportunitatea încetării plasamentului și eliberarea avizului privind încetarea plasamentului;  

 urmează eliberarea avizului privind acordarea și mărimea ajutorului bănesc în cadrul 

Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii; 

 la examinarea propunerilor de aprobare a solicitanților la funcția de asistent parental 

profesionist și părinte-educator;  

 întru examinarea raportului de evaluare anuală a competențelor profesionale ale asistentului 

parental profesionist și eliberarea avizului privind reaprobarea asistenților parentali 

profesioniști și evaluarea anuală a performanței părinților-educatori; 

  precum și dacă urmează examinarea raportului și planului anual de activitate a Serviciului de 

asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de copii de tip familial [6]. 

 Deci, secțiile/direcțiile de asistență socială și protecție a familiei, sunt structuri 

constituite în cadrul autorității publice locale de nivelul al doilea care asigură aplicarea legislației 

privind protecția socială a copilului și familiei. În municipiul Chișinău, autoritatea tutelară 

teritorială este reprezentată de Direcția municipală pentru protecția copilului, care face parte din 

organigrama Consiliului municipal și se subordonează acestuia. 

 Potrivit Regulamentului Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a 

Consiliului municipal Chișinău,aprobat prin Decizia Consiliului Municipal nr.11/10 din 

03.06.2004, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului (DMPDC) este subordonată 

Consiliului municipal Chișinău și exercită funcțiile de autoritate tutelară în municipiul Chișinău. 

Pentru exercitarea funcției de reglementare, DMPDC elaborează regulamente, reguli interne și 

ghiduri metodice privind organizarea și funcționarea tuturor serviciilor și instituțiilor care asigură 

îngrijirea și protecția drepturilor copilului[13]. 

 În cadrul direcțiilor/secțiilor de asistență socială și protecție a familiei sunt constituite 

diverse structuri/diviziuni, întru realizarea mai eficientă a atribuțiilor direcției/secției respective. 

Astfel, de exemplu, în cadrul Direcției Municipale pentru protecția drepturilor copilului din mun. 

Chișinău activează următoarele subdiviziuni: Serviciul reintegrare familială și adopții, Serviciul 

protecția familiei, Serviciul juridic, Serviciul de consiliere psihologică, Serviciul monitorizare, 

sinteză și strategii, Serviciul social – educativ comunitar. 
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 Direcția de sector are următorii specialiști care fac parte din serviciile Direcției 

municipale: specialist principal în problemele tutelei (curatelei); specialist principal în problemele 

protecției familiei; specialist principal în problemele protecției copilului în conflict cu legea 

(secretar al Comisiei pentru problemele minorilor);specialist principal în problemele social-

educative comunitare; secretară-dactilografă[13]. 

 La nivelul autorității tutelare teritoriale activează Direcțiile asistență social și protecție a 

familiei, care se subordonează Consiliului Raional. În cadrul DASPF funcționează diverse comisii 

de specialitate, printre care și Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate. În urma 

analizei Regulamentelor privind organizarea și funcționare a Comisiei Raionale pentru protecția 

copilului aflat în dificultate a raioanelor Soroca și Telenești, am constatat că acestea sunt tipizate, 

elaborate în baza Hotărârea Guvernului nr.7 din 20 ianuarie 2016. Potrivit dispozițiilor generale 

ale Regulamentului, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate, este un organ 

abilitat cu eliberarea avizului pentru aprobarea măsurilor de sprijin familial privind depășirea 

situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie, precum și a măsurilor de protecție a 

copilului separat de părinți. În activitatea sa, Comisia se conduce de prevederile Convenției ONU 

cu privire la drepturile copilului; Constituției Republicii Moldova, Codul familiei, Legii privind 

drepturile copilului, Legii privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor 

separați de părinți și de alte acte normative ce țin de protecția drepturilor copilului, precum și de 

Regulament. Printre obiectivele comisiei sunt:  

 Asigurarea faptului că familiile cu copii în situație de risc primesc suportul necesar pentru 

depășirea situațiilor de risc; 

 Asigurarea faptului că separarea copilului va fi dispusă de autoritatea tutelară numai în cazul 

în care, în urma evaluărilor, se constată că menținerea copilului de părinți nu este posibilă sau 

contravine interesului superior al copilului; 

 Asigurarea faptului că în cazul copilului separate de părinți, pentru reintegrarea copilului în 

familie autoritatea tutelară teritorială va dispune plasamentul copilului, ținând cont de 

prioritatea plasamentului sub tutelă în familia extinsă față de celelalte tipuri de plasament, iar 

în cazul în care acest lucru este imposibil, de prioritatea plasamentului în serviciile de tip 

familial față de serviciile de tip rezidențial. 

Atribuțiile, principiile și organizarea și funcționarea Comisiei sunt preluate din același 

Hotărâre [6]. 

 În concluzii: din analiza mai multor acte normative și acte subordonate legii care 

investesc autoritățile de protecție a drepturilor copilului cu atribuții, cât și subdiviziunile 

subordonate acestora, totuși constatăm neclarități și neconcordanțe dintre aceste acte și legea 

organică. În prezentele Regulamente de funcționare a Comisiei pentru protecția copilului în 

dificultate, lipsesc atribuțiile în cazurile copiilor în diverse cazuri de dificultate, în special în cazul 

divorțului părinților. Deși nu negăm importanța intervenirii autorităților tutelare în situațiile când 

copilul este lipsit de grija părintească, sau se află în situație de risc, nu putem neglija însă 

importanța existenței unui cadru legal decent în ceea ce ține de apărarea drepturilor și intereselor 

copilului care se bucură de grija părintească. O soluție în acest sens ar fi crearea unui cadru 

normativ complet, care să reglementeze în detaliu care sunt autoritățile tutelare împuternicite cu 

protecția copiilor ce beneficiază de grijă părintească, includerea în regulamentele de activitate a 

autorităților tutelare menționate a împuternicirilor exprese în vederea protecției drepturilor și 

intereselor tuturor copiilor, indiferent dacă ei beneficiază sau nu de grijă părintească. 
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Oprea Anatolii  

PROGRAME DE INSTRUIRE A CADRELOR DIDACTICE DE SPRIJIN, ACTIVITAȚI 

PSIHOSOCIALE IN LUCRUL CU COPIII SI ADOLESCENȚII PENTRU EGALITATE 

DE GEN ȘI DIMINUAREA VIOLENȚEI 

TRAINING PROGRAMS FOR TEACERS, PSYCHO-SOCIAL ACTIVITIES IN 

WORK WITH CHILDREN AND ADOLESCENTS FOR GENDER EQUALITY AND 

DAMINATION OF VIOLENCE 
Abstract 
Historically, men and the term of masculinity/manhood was seen in many cultures and 

traditions as an act of showing power and violence. Since childhood, boys are taught to be aggressive 

and competitive, that a «real man» means being a provider for and protector of one’s family and 

community. Often being encouraged to use physical force in solving problems or any conflicts. Those 

boys who show interest in domestic tasks, such as cooking, cleaning, or caring for younger siblings, or 

who easily display their emotions, may be ridiculed by their families and peers, and seen as not “real 

men.”  

This could explain, in part, why boys are more likely than girls to be involved in violence, 

delinquent behavior, substance abuse, and family absenteeism. 

Therefore, the psycho social activities that we designed and adapt have the goal of expanding 

and including efforts aimed at stopping violence being perpetrated in the first instance - meaning 

children, especially boys, by teaching them about “what is this thing called gender” and how to avoid 

being trapped in the “box” of numerous stereotypes that usually dictate our behavior in numerous 

situations, parents and other community actors by showing them an alternative more positive way of 

coping with negative behaviors that may lead to violence or abuse.  

The proposed activities have the goal of developing essential abilities that will lower the use 

of violence, abuse, or other self-destructive behavior usually adopted by men and boys and to find 

other approach, such as: managing one’s own emotions and expressing them in a more healthy way, 
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understanding the role of gender, building healthy relationships, being more engaged in family and 

community life. 

Keyword: Psychosocial activities, games, ludoteca, gender, gender roles, violence, teenagers, 

survey, equality.  

Rezumat 

Din punct de vedere istoric, bărbații și termenul de masculinitate / bărbăție au fost văzuți în 

multe culturi și tradiții ca un act de manifestare a puterii și a violenței. Din copilărie, băieții sunt 

învățați să fie agresivi și competitivi, că un «bărbat real» înseamnă a fi un furnizor și protector al 

familiei și al comunității. Adesea, este încurajat să folosească forța fizică în rezolvarea problemelor sau 

a oricăror conflicte. Acei băieți care manifestă interes pentru treburile domestice, cum ar fi gătitul, 

curățenia sau îngrijirea fraților mai mici sau care își pot arăta cu ușurință emoțiile, pot fi ridiculizați de 

familiile lor și de colegii lor și nu sunt «bărbați reali». 

Acest lucru ar putea explica, în parte, de ce băieții sunt mult mai probabil decât fetele 

implicați în violență, comportament delicvent, abuz de substanțe și absenteism familial. 

Prin urmare, activitățile psiho-sociale pe care le-am proiectat și adaptat au scopul de a extinde 

și include eforturile menite să oprească în primul rând violența - adică copiii, în special băieții, 

învățând despre «ce este numit gen» Pentru a evita să fie prinși în «cutia» numeroaselor stereotipuri 

care de obicei ne dictează comportamentul în numeroase situații, părinții și alți actori comunitari, le 

prezentă o alternativă mai pozitivă de a face față comportamentelor negative care pot duce la violență 

sau abuz. 

Activitățile propuse au scopul de a dezvolta abilități esențiale care vor reduce folosirea 

violenței, a abuzului sau a altor comportamente auto-distructive, de obicei adoptate de bărbați și băieți, 

și pentru a găsi o altă abordare, cum ar fi: gestionarea propriilor emoții și exprimarea acestora într-un 

mod mai sănătos, înțelegerea rolului genului, construirea unor relații sănătoase, implicarea mai mult în 

viața familială și comunitară. 

Cuvinte-cheie: activități psihosociale, jocuri, ludoteca, sex, roluri de gen, violență, 

adolescenți, sondaj, egalitate. 

Din punct de vedere istoric, în cadrul diferitor culturi și tradiții, bărbații și virtuțile de 

masculinitate /bărbăție au fost percepute în calitate de acte de manifestare a puterii și violenței. 

Începând cu anii de copilărie, băieții sunt învățați să fie agresivi și competitivi, li se spune că un 

„bărbat adevărat” este acela care-și protejează și aprovizionează familia și comunitatea cu toate 

cele necesare. De multe ori, fiind încurajat să recurgă la forța fizică în soluționarea problemelor 

sau oricăror altor conflicte. Pe când, băieții care prezintă interes pentru activitățile casnice, cum ar 

fi gătitul, curățenia, sau îngrijirea de frații/surorile mai mici, sau care își manifestă cu ușurință 

emoțiile, pot fi ridiculizați de alți membrii ai familiei și semenii lor precum că nu sunt niște 

„bărbați adevărați”. 

Acest lucru ar putea explica de ce, în mare parte, în comparație cu fetele sunt mai multe 

șanse ca băieții să fie implicați în acte de violență, comportament delicvent, consum de substanțe 

și fuga de acasă. 

Prin urmare, pentru a diminua aceste fenomene s-au elaborate o serie de activități 

psihosociale cu sarcina de a extinde și a împreuna eforturile care vizează stoparea violenței și în 

mod special prevenirea comiterii actelor de violență în primă instanță – adică, să educăm copiii, în 

special băieții, despre „ce numim gen” și cum să se evite „capcana” numeroaselor stereotipuri, 

care, de obicei le dictează comportamentul în numeroase situații. 

Activităţile de grup cu copiii sunt o parte importantă a intervenţiilor de tip psihosocial care 

vin să satisfacă necesităţile nemateriale şi ajută copilul în depăşirea situaţiilor vulnerabile, 

îmbunătăţesc starea lui psihoemoţională şi relaţiile sociale şi fortifică capacitatea de rezilienţă a 
acestuia. Alte efecte importante ale activităţilor psihosociale de grup asupra copilului ţin de 

creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, dezvoltarea unor abilităţi mai bune de 
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exprimare verbală şi non-verbală, favorizează atitudinea de respect, colaborare şi suport reciproc 

între copii, copii şi adulţi, copii şi părinţi45. 

Crearea unui spaţiu sigur de joc, de comunicare, relaxare şi învăţare informală vin să 

susţină acest demers. Un spațiu fiabil este esențial pentru dezvoltarea armonioasa a fiecărui copil, 

este demonstrat de numeroase cercetări ca un loc sigur unde copilul poate sa se joace sau sa se 

simtă protejat aduce un aport enorm la o evoluție pozitiva a acestuia prin care se contribuie la 

învățare si dezvoltarea atât personala cit si relațiilor cu semenii, familia etc. Ludoteca în acest sens 

ar fi spațiul optimal care ar răspunde la aceste nevoi fiind amenajata atât locativ cit si emoțional 

confortabil pentru fiecare copil si adecvat pentru orice vârsta, în care fiecare este acceptat si 

valorizat pentru ceea ce este si așa cum este, unde aceștia prin ajutorul jocului sau al diferitor 

activități psihosociale își dezvolta capacitățile si abilitățile proprii. A fost demonstrat ca jocul are 

un rol terapeutic, ludoteca fiind spațiu unde copilul poate interacționa cu alți colegi de diferite 

vârste si unde prin ajutorul a diverse activități își poate depăși careva stări negative sau de criza pe 

care le poate suferi.  

Jocul si activitățile psihosociale sunt de obicei considerate ca făcând parte din contextul 

social sau individual în care trăiește copilul. Daca până acum aveau un rolul de întreține, a amuza 

si de a contribui la dezvoltarea copilului, psihologii susțin ca acesta este un instrument valoros 

prin care copilul învață cum sa interacționeze cu semenii si lumea din jur  

Exista mai multe afecțiuni si probleme în care ludoteca poate fi folosita pentru ca copilul 

sa-si depășească o criza. Activitățile psihosociale din ludoteca pot fi de folos pentru copii care: 

• se confrunta cu separarea de un părinte (migrare), cu divorțul sau conflictul dintre 

paringi;  

• au probleme de comunicare sau întâmpină dificultăți de relaționare cu semenii 

• au fost traumatizați sau abuzați (sexual, fizic sau emoțional);  

• se aplica si la cei care au fost martori ai violentei domestice sau ai unor acte de cruzime;  

• se confrunta cu moartea unui părinte sau a unei persoane dragi ori cu îmbolnăvirea cuiva; 

• suferă de ADHD.  

 Psihologii au profitat de joc din totdeauna pentru a crea un canal de comunicare cu copiii. 

Prin intermediul jocului copiii exprima sentimente, trăiri si emoții pe care de multe ori nu le pot 

verbaliza. De asemenea, el este folosit si ca metoda de diagnosticare a celor mai frecvente boli 

mintale la copii. 

Terapia prin joc sau ludoterapia este un tratament psihoterapeutic dezvoltat pentru a ajuta 

copiii de o vârstă diferită. Aceasta este pusa în practica de un ludotecar specializat în activități 

psihosociale. El lucrează de obicei cu copiii prin intermediul jocului în vederea explorării si 

rezolvării problemelor emoționale cu care se confrunta.  

În plus, aici copilul are șansa de a lucra în echipa, de a-si dezvolta comunicarea si 

capacitatea de a-i asculta pe ceilalți. El are șansa de a interacționa si colabora cu alți copii în 

vederea îndeplinirii anumitor sarcini. Se poate simți confortabil si în siguranță daca vede ca sunt 

de fata si alți copii. Tehnicile colective presupun implicarea copiilor în spectacole, sporturi sau 

psihodrame. El are voie sa se joace cum dorește atâta timp cat nu se rănește sau nu ii rănește pe 

ceilalți. 

 Ludoteca poate ajuta copii în următoarele moduri:  

• permite depășirea barierelor de comunicare;  

• încurajează modalități noi de gândire si comportament etc.  

• încurajează dezvoltarea unor gânduri si idei sau sentimente noi;  

• facilitează depășirea experiențelor traumatice stresante din trecut;  

                                                             
45Ina Moraru, Valentina Eni. Impactul activităţilor psihosociale asupra comportamentului copilului. Studiu PNUD 

&Tdh 2014. 
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• permite exprimarea sentimentelor, trăirilor, grijilor; 

Programele psihosociale privind educația gender au fost propuse si activează anume pe 

aceasta platforma si au scopul de a dezvolta o serie de abilități esențiale bărbaților, care au 

menirea să reducă dorința de a recurge la violență, abuz sau alte comportamente auto-distructive 

des adaptate de bărbați și băieți și în schimb, să aplice comportamente sănătoase, cum ar fi 

gestionarea propriilor emoții și exprimarea lor într-un mod mai sănătos. Noile abilități vor ajuta 

bărbații să înțeleagă rolul genului în termeni mai extinși, să construiască relații sănătoase și, 

importanța de a se implica mai mult în viața de familie. 

În scopul de a atinge acest obiectiv noi venim cu o abordare mai detaliată pentru fiecare 

grupă de vârstă și a statutului social. 

Pentru a afla mai multe despre care sunt principalele stereotipuri și prejudecăți care duc la 

unele dintre comportamentele tradiționale sau cele mai comune și viziunea rolurilor de gen în 

comunitate în perioada din februarie - martie 2016 a fost realizat un studiu care a urmărit să 

identifice cele mai comune și răspândite stereotipuri în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 7-

11 și 12-18 ani (din cauza de specificul de vârstă a fost elaborat două studii separate) pe care o au 

față de ei înșiși și față de alții și care pot avea un impact direct sau influența modul în care acestea 

construiesc relații sau se comportă. Rezultatele acestui studiu au confirmat existența unor astfel de 

stereotipuri si prejudecăți, predominant legate în cea mai mare parte de rolurile de gen în familie, 

gestionare emoțiilor, activități de petrecere a timpului liber, precum și aspectul exterior al 

băieților. 

Așa din 960 de copii 82% din toți copiii chestionați considera că bărbații adevăraţi sunt 

puternici şi nu plâng în fața nimănui. 53% din copiii chestionați cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 

ani afirmă că cel mai mult sunt ajutați să facă lecțiile de către mamă/bunică sau altă rudă de gen 

feminin, în timp ce doar 9% din aceeași categorie de vârstă afirmă ca cel mai mult sunt ajutați să 

facă lecțiile de către tată/bunel sau altă rudă de gen masculin. 70% din copiii chestionați cu vârsta 

cuprinsă între 12 și 18 ani consideră că bărbații sunt capul familiei și ei trebuie doar să aducă bani 

în casă, iar în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 11 ani, 33% din copii chestionați au 

această opinie46.  

Pe baza studiului au fost elaborate 10 activități psihosociale pentru a diminua stereotipurile 

de gen si a diminua prin aceasta comportamentele violente care sunt practicate în 31 de localități 

din trei raioane ale republicii.  

Pentru a fi mai aproape de adolescent activitățile au un caracter interactiv si se folosesc mai 

multe metode ca brainstorming-ul, jocurile, proiectare de filmulețe etc. Metodologia activităţilor 

eliminând competiţia şi excluziunea, promovează cooperarea şi incluziunea prin intermediul 

jocurilor, sportului şi creativităţii, astfel fiind consolidate rezilienţa copiilor şi îmbunătăţite 

competenţele lor psihosociale şi bunăstarea în general. Toate acestea contribuie la dezvoltarea 

competenţelor de viaţă ale copiilor: capacitatea de adaptare, cooperare, empatie, gestionare a 

emoţiilor, comunicare şi responsabilitate totodată învățând despre egalitatea de gen si barierele 

stereotipice impuse de societate. 

  

                                                             
46 Pentru mai multe detalii studiu: http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=484&l 

=ro#sthash.AVklQiB1.dpuf 

http://tdh-moldova.md/index.php?pag
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Ostapenco Olga  

MIGRAȚIA ȘI SCHIMBAREA GLOBALĂ A MEDIULUI, PROVOCĂRI ȘI 

OPORTUNITĂȚI ALE VIITORULUI 

GLOBAL MIGRATION AND CHANGE, FUTURE CHALLENGES AND 

OPPORTUNITIES 

Rezumat 

Schimbarea mediului va afecta migrația acum și în viitor, în special prin influența pe serii cum 

ar fi economice, sociale, politice. Cu toate acestea, gama și complexitatea interacțiuni între aceste 

mecanisme de conducere înseamnă că rareori poate pentru mulțimea de persoane schimbarea mediului 

să fie singurul motiv pentru migrare (așa-numitul «mediu migrațiilor»).  

Cuvinte-cheie: schimbarea mediului, migrație, politici, strategii 

Abstract 

Changing the environment will affect migration now and in the future, especially through 

series-like economic, social and political developments. However, the range and complexity of 

interaction between these leadership mechanisms means that for the multitude of people the change in 

the environment is rarely the only reason for migration (the so-called "migration environment"). 

Key words: environmental change, migration, policies, strategies. 

Există potențial de consecințele destul de negative de schimbare a mediului înconjurător 

pe viitor pentru migrație, atât pentru indivizi, cât și pentru persoanele responsabile de elaborarea 

politicilor, care necesită o abordare strategică anume pentru politică, recunoscătoare a posibilității 

pe care migrația oferă în anumite situații. Mecanismele motrice economice, politice si sociale ne 

demonstrează că migrația va continua, indiferent de modificările mediului.  

 Mecanismele motrice puternice în domeniul economic, politic și social înseamnă că 

migrația, va continua, indiferent de modificările mediului. Oamenii, la fel vor migra în țările 

lipsite de criză de probleme economice, politice, sociale, culturale. Astfel de exemplu, în 

comparație cu anul 2000, conform diverselor estimări în viitor de la 114 până la 192 de milioane 

de oameni suplimentar, pot trăi în zonele urbane, în Africa și în Asia, către anul 2060, acest lucru 

va crea o serie de probleme pentru persoanele responsabile de elaborarea politicilor. Impactul 

schimbărilor de mediu asupra migrației va crește în viitor. Și anume, schimbarea mediului în 

pericol de pierdere a mijloacelor de subzistență, iar reacția tradițională este migrația. Schimbarea 

mediului, de asemenea, va expune populația la apariția unor fenomene externe naturale 

periculoase, și migrația în multe cazuri este singura reacție la acest lucru. De exemplu, 17 

milioane de oameni au fost nevoiți să migreze din cauza fenomenelor naturale periculoase, în anul 

2009, 42 de milioane de persoane au fost nevoite să migreze dintr-o țară în alta din cauza 

fenomenelor geofizice. Schimbarea mediului înconjurător, în egală măsură pot face ca migrarea să 

devină una posibilă și mai probabilă. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că migrația este 

costisitoare și necesită forme de capital, deși grupurile de populație, având impactului 

schimbărilor mediului, pot simți o scădere la volumul de capital necesar pentru scopul migrării. 

● Prin urmare, în următoarele decenii, milioane de oameni nu vor fi în măsură să se mute 

din locurile în care ele sunt extrem de periculoase din cauza schimbărilor mediului. Pentru 

comunitatea internațională populația este limitată în mișcări, probabil, provoacă la fel de mare 

îngrijorarea în ceea ce privește elaborarea de politici, cât și cei care migrează. 

 Planificată și bine gestionată migrația poate fi o decizie importantă pentru a face acest 

lucru populației, care cauzează anxietate. Prevenirea sau reducerea migrației nu este o opțiune 

«fără risc». Acest lucru va duce la o creștere a sărăciei, sacrificarea de necesitate a strămutării și a 

migrației ilegale în multe cazuri, în special în regiunile aride situate în zonele de coastă sau zone 

montane și invers, un oarecare grad de planificare și de inițiativă migrația persoanelor sau 

grupurilor de persoane poate permite în cele din urmă gospodării și populației să stea mai mult pe 
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loc. Probleme de migrație în contextul schimbărilor mediului necesită o nouă abordare strategică 

politică. Persoanele responsabile de elaborarea politicilor, trebuie să întreprindă acțiuni pentru 

reducerea a impactului schimbărilor de mediu în comunitățile locale și în același timp planul de 

migrare. Există o mare probabilitate de a oferi critice de îmbunătățire a vieții milioane de oameni, 

dacă migrarea este privită ca o oportunitate, nu doar fiind o problemă. Măsurile care previn 

schimbarea nocivă a mediului înconjurător, reducerea impactului lor și creșterea vitalității în 

comunitățile locale, vor reduce impactul schimbărilor mediului asupra migrației, dar este puțin 

probabil că acestea sunt pe deplin pentru prevenirea lor. 

● Migrația poate reprezenta «transformare» adaptarea la mediu înconjurător și, în multe 

cazuri, aceasta va fi o modalitate eficientă de a construi pe termen lung a viabilității.  

 Politica internațională ar trebui să încerce ca migrația să aibă loc astfel ca ea să ofere 

numărul maxim de beneficii pentru om, cât și comunităților locale de destinație. Orașele în țările 

cu venituri mici ale populației trezesc îngrijorări și în viitor ei vor fi expuse la «dublu risc». 

Parțial orașele, vor crește în mărime, și din această cauză va crește tendința formării unor noi sate-

orașe de migrație în același timp vor fi mai mari amenințări globale de schimbare a mediului. 

Aceste amenințări viitoare vor suprapune deja existente puncte slabe, și atunci când noi migranți 

în oraș sunt și vor continua să fie deosebit de suprapuse. Cu toate acestea, acest raport invocă 

argumente împotriva încercărilor de prevenire a migrației sat-oraș, deoarece acest lucru poate 

duce la apariția unor rezultate cu un efect negativ pentru cei care nu pot pleca din mediul rural. În 

concluzie, mesajul cheie al acestui raport este faptul că migrația în fata schimbării globale a 

mediului înconjurător poate fi nu doar o parte din «probleme», dar de asemenea, și o parte a 

soluției. Și anume, abordări ale migrației de oameni, care sunt planificate și care acordă asistență, 

pot ajuta oamenii să iasă din situația creată. În acest context, persoanelor responsabile de 

elaborarea politicii internaționale, ar trebui să ia în considerare fapte detaliate acestui raport de o 

serie de sfere, acordând prioritate, după cum urmează următoarelor subpuncte. 

1. În prezent sunt discutate multe mecanisme de finanțare pentru a se adapta la 

schimbările mediului. Este extrem de important ca aceste mecanisme să nu fie elaborate în 

izolarea discutării problemelor de migrație și în plus, să fie recunoscute transformațional 

posibilitățile de migrare.  

2. În timp ce dualitatea problemelor de creștere a populației și de schimbare a mediului 

înconjurător vor reprezenta mai mare pericol pentru zone urbane în viitor, orașul în multe țări deja 

în prezent nu justifică așteptările cetățenilor săi, trebuie să se întreprindă acțiuni de construirea 

durabilă, flexibilă și incluzivă a infrastructurii urbane până ce situația va deveni ireversibilă.  

Probabil că răsplata pentru inacțiune va depăși cheltuielile pentru măsurile analizate în 

acest raport, în special în cazul în care aceste măsuri vor reduce probabilitatea mutării 

problematice. Dacă se acordă atenție de urgență problemei migrației pe plan de formare a 

politicilor în contextul schimbării mediului înconjurător deja acum putem preveni situații mult 

mai rele și mai costisitoare în viitor. 

Scopul acestui articol 

Scopul acestui articol a fost aplicarea optimă de cunoștințe disponibile și alte fapte 

pentru: 

● dezvoltarea viziunii asupra schimbărilor globale ale mediului care pot afecta mișcarea 

grupurilor a populației din întreaga lume din prezent și în 2060,; concentrându-se pe diverse 

provocări și oportunități pentru migrați și grupuri de populație în sursă de regiuni și 

regiuni de destinație; 

● de a identifica și de a examina deciziile, alegerile, care deja astăzi sunt strict necesare 

de a face persoanele să devină responsabile de elaborarea politicilor cât mai eficiente.  

Cum va arăta viitoarea migrație în contextul schimbărilor mediului? 
Principalele motive pentru migraţi în contextul schimbărilor mediului înconjurător au fost 

cernute printr-o sită. Probleme colectate în trei regiuni au fost utilizate pentru a determina 
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parametrii sociali, economici și politici ai celor patru scenarii de dezvoltare în viitor. Deci să 

vedem care sunt următoarele motive.  

Migrația este adesea considerată una negativă pentru oraşe, state cu un număr mare de 

locuitor, deoarece duce la crearea apariţiilor unor probleme de tip cultural, social, politic şi 

religios. Studiu de caz cum ar fi în Kenya, în perioada 2004 și 2005, a scos la iveală că migrația a 

fost o formă importantă de diversificare a veniturilor pentru gospodăriile din cauza infertilităţii 

terenurilor și productivitatea joasă a culturilor agricole. În Burkina Faso, în anul 1970 pe scară 

largă a fost înregistrată seceta care a avut un impact negativ asupra populaţiei şi a dus la crearea 

procesului de migraţiune pe termen scurt de la o zonă rurală la altă zonă în scopul de a-și 

diversifica sursele de venit. 

Cercetarea efectuată în zonele muntoase din Etiopia în perioada с1996 până în anul 2001 

au relevat faptul că migrația forței de muncă a fost strategia de bază pentru depășirea 

consecințelor secetei. 

● Datele reale colectate în Vietnam, indică faptul că inundațiile pot distruge recolta și va 

duce la o pierdere a mijloacelor de subzistență, care apoi solicită în mod direct la procesul de 

migrare. 

S-a demonstrat că migrația, ca o formă de diversificare a mijloacelor de existență, are loc 

după dezastre naturale, cum ar fi seceta și inundațiile. Pe baza condițiilor climatice, că în unele 

regiuni, astfel de dezastre probabil pot să apară mai frecvent după 2030 și 2060 Migrația din 

zonele rurale în orașe, în unele cazuri, a crescut ca urmare a modificărilor mediul înconjurător și 

oamenii care sosesc în oraș, devin orașe afectate.   

Dovezile prezentate din Bangladesh sugerează că migrația rural-urbană poate fi o 

strategie de depășire a consecințelor pentru gospodăriile care sunt afectate de dezastre naturale. 

Certările efectuate pe insula Khatia în zona de coastă din Bangladesh, a scos la iveală 

faptul că 22% din gospodării folosesc migrația spre orașe fiind ca o strategie pentru a depăși 

efectele valului mareelor, și 16% gospodării - după erodarea malurilor. Analiza factorilor 

determinanți de urbanizare din țară, demonstrează că în Africa sub-sahariana, sugerează că 

înrăutățirea situației cu precipitații în mod clar crește migrația de tip rural-urban. În schimb, datele 

privind seceta din Mali pentru perioada cuprinsă între 1983 - '85 arată că pe oamenii care i-au 

afectat în mod negativ seceta, mai puțin sunt capabili să migreze spre orașe. Atunci când 

oamenilor s-au redus oportunitățile de a migra, cel mai probabil lucru ar fi că ei nu vor fi capabili 

să părăsească locul de trai deoarece ei nu sunt protejați împotriva dezastrelor naturale, sau sunt 

forțați să migreze în așa fel încât ca țara în care vor migra va deveni una cu un nivel scăzut de 

viabilitate. 

Posibilitatea scăzută de migrare, în combinație cu riscurile pe care le pun în pericol 

veniturile lor din cauza unei schimbări de mediu înseamnă că este ca migrarea acestor oameni ar 

fi una ilegală, nereglementată, nesigură. Probabil, oamenii vor migra în zonele mai puțin poluate.  

Mai multe grupuri de populație sunt supuse pericolului, deoarece nu sunt asigurați cu un 

adăpost sigur și eficient.   

De exemplu, In New Orleans în timpul uraganului Katrina, oamenii bogați au reușit să 

migreze, în timp ce populația cu venituri mai mici și mai puțin educată au rămas în casele lor și au 

căutat adăposturi improvizate și populația se află în prag de pericol atunci când vine dezastru, sunt 

supuși în mod disproporționat riscului. Migrația în contextul schimbărilor de mediu de natură 

poată să conducă la creșterea procesului de migrare, din zonele rurale spre zonele urbane va duce 

la extinderea orașelor. Orașele se vor confrunta în viitor cu «dubla penalizare «, atunci când 

această problemă se va multiplica riscurile de schimbare a mediului vor fi în creștere. Cu toate 

acestea, a treia problemă este cea mai critică - pentru soarta noilor migranți, care sosesc în oraș, 

deoarece de multe ori vor cădea în poziția cea mai gravă. Migrația în contextul schimbărilor de 

mediu de natură poată să conducă la creșterea procesului de migrare, din zonele rurale spre zonele 

urbane va duce la extinderea orașelor. Orașele se vor confrunta în viitor cu «dubla penalizare «, 
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atunci când această problemă se va multiplica riscurile de schimbare a mediului vor fi în creștere. 

Cu toate acestea, a treia problemă este cea mai critică - pentru soarta noilor migranți, care sosesc 

în oraș, deoarece de multe ori vor cădea în poziția cea mai gravă.  

Orașele, în viitor, se vor confrunta cu probleme complexe cum ar fi următoarele.  

1. Orașele sunt în creștere, în detrimentul creșterii populației sale, ca urmare a creșterii 

naturale va crește migrația rural-urbană.  

De exemplu, populația Dhaka a crescut de la 1,4 milioane în anul 1970 la 14 milioane în 

anul 2010, și este de așteptat să ajungă la 21 de milioane în 2025; exact ca și populația din 

Shanghai a crescut de la 6 milioane în 1970 mai mult de 16 milioane - în 2010, și se prevede că, în 

2025, aceasta să ajungă la 20 de milioane.  

O strategie de creare a sistemului durabil pe termen lung – este extrem de necesară 

întrebare în contextul schimbării mediului în viitor. Migrația poate reprezenta «adaptare 

transformatoare» la mediu în proces de schimbare, și, în multe cazuri, a fi un mijloc eficient de a 

asigura durabilitatea pe termen lung. 

Persoanele responsabile de elaborarea politicilor în domeniul mediului și de dezvoltare ar 

trebui să pună în aplicare o gamă largă de strategii de comunicare globală a schimbării mediului 

în viitor. Nu există o soluție unică și trebuie să ia o varietate de măsuri. Destul de puternici sunt 

măsuri de reducerea ritmului de creștere a modificărilor mediului. Cu toate acestea, aceeași 

importanță trebuie să se acorde o strategie care contribuie la crearea pe termen lung a 

comunităților și a gospodăriilor, rezistente la schimbarea mediului. Aici sunt incluse: 

● măsuri de îmbunătățire a mijloacelor de trai; 

● asigurare; 

● scheme de protecție socială.  

Datele reale vorbesc despre faptul că migrația este de multe ori cel mai eficient mod de 

îmbunătățire a mijloacelor de existență și, astfel, va asigura rezistența la influențele externe. 

Gribincea Tatiana  

MIGRAŢIA DIN REPUBLICA MOLDOVA, CAUZATĂ DE FACTORI ECONOMICI CA 

UN MECANISM DE REDUCERE A SĂRĂCIEI 

MIGRATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, CAUSED BY ECONOMIC 

FACTORS AS A POVERTY REDUCTION MECHANISM 

Rezumat 

Migraţia forței de muncă reprezintă o componentă indispensabilă a procesului internaţional de 

deplasare a resurselor umane. Astfel că intensificarea mobilităţii populaţiei Republicii Moldova, după 

deschiderea frontierelor, este un fenomen normal, datorat integrării în procesul global de migraţiune. 

Însă situaţia cu care se confruntă Republica Moldova la capitolul migraţie este creată, în mare măsură, 

de incertitudinile şi instabilităţile perioadei de tranziţie. Declinul economic prelungit, transformările 

economice, sociale şi politice au avut un impact negativ asupra multor domenii ale vieţii ducînd la 

limita existenţei mii de familii. Costurile sociale ale migraţiei de muncă tind să fie foarte mari în 

special pentru familiile migranţilor. Iar tendinţa tot mai mutor cetăţeni moldoveni de a munci peste 

hotare, duce la creşterea numărului de copii lipsiţi de îngrijire părintească. 

Cuvinte-cheie: declin, instabilitate, integrare, mobilitate, migratie, forța de munca, sfera 

economica, sfera socială, costuri sociale, transformări economice.  

Abstract  

Labour migration is an essential component of the process of moving international human 

resources. So that increased mobility of the population of Moldova, after opening the border is normal, 

due to integration into the global migration process. But the situation faced by Moldova on migration 

is created, largely by uncertainties and instabilities of the transitional period. The long economic 

decline, economic transformation, social and political had a negative impact on many areas of life 

leading to limit the existence of thousands of families. The social costs of labor migration tend to be 
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very high especially for migrants' families. And the growing tendency to mutor Moldovans working 

abroad, increase the number of children deprived of parental care, decline, instability, integration, 

mobility, migration, labor, economic sphere, the social sphere, social costs of economic 

transformation.  

Key-words: decline, instability, integration, mobility, migration, workforce, economic sphere, 

social sphere, social costs, economic transformation. 

 Sub influenţa condiţiilor economice deprivante ale tranziţiei în societatea moldovenească 

au avut loc multiple schimbări. Unul dintre cele mai semnificative fenomene care a luat amploare 

în această perioadă şi care a avut numeroase repercusiuni asupra întregii naţiuni a fost emigrarea 

masivă a populaţiei. Emigrarea populaţiei, ca proces demografic şi social este la rândul său 

componenta unui fenomen mai complex şi dinamic – migraţia. 

Ca semnificaţie istorică şi actuală migraţia include totalitatea fenomenelor (de invazie, 

colonizare, migraţie propriu-zisă) care au contribuit la răspândirea şi concentrarea populaţiei pe 

glob. Migraţia în esenţă din engleză constituie „călătoria pe jos” sau „rătăcirea”, reprezentând o 

componentă indispensabilă a existenţei umane. 

Datorită conţinutului, sferei sale şi efectelor produse în structurile populaţiilor migraţia 

este cercetată de ştiinţe ca: istoria, etnografia, sociologia, economia politică, demografia, 

culturologia etc. Sociologia în comparaţie cu alte ştiinţe, încadrează fenomenul dat în ansamblul 

determinărilor sale sociale şi încercă să evalueze consecinţele globale ale acestuia [2, p. 45 ]. Cele 

mai frecvente aspecte ale migraţiei care sunt studiate se referă la : deplasările unor popoare, la 

fenomenul de aculturaţie şi inculturaţie, procesul de urbanizare, deplasarea forţei de muncă ca 

factor determinant al dinamicii populaţiei etc.  

Mişcarea migratorie afectează atât numărul, populaţiei cât şi structurile sale după 

caracteristici socio-demografice (sex, vârstă) cât şi după caracteristici socio-profesionale, etnice, 

nivel de instrucţie, rezidenţă etc., procese care influenţează şi structurile instituţionale dintr-o 

societate fie cea de plecare, fie cea de sosire. Astfel consecinţele migraţiei se manifestă în trei 

direcţii: asupra societăţii de ieşire, asupra societăţii de destinaţie şi asupra populaţiei migrante. 

Migraţia de muncă, în prezent, a afectat grav funcţia educativă a familiei. Analizând 

atitudinea respondenţilor privind influenţa migraţiei de muncă asupra copiilor am constatat că 

marea majoritate (83%) consideră că plecarea unuia sau a ambilor părinţi la muncă peste hotare 

afectează educaţia copilului. Cu toate că în majoritatea cazurilor respondenţii consideră că copilul 

este afectat în egală măsură atât de lipsa a mamei cât şi a tatălui, 42% sunt de părerea că lipsa 

mamei are implicaţii mult mai negative decât lipsa tatălui. 

Problemele posibile cu care se asociază lipsa îndelungată a părinţilor asupra copiilor sunt 

pierderea controlului, consumul de băuturi alcoolice, droguri şi reuşita şcolară scăzută. Un număr 

mai redus au menţionat că în lipsa părinţilor copii se pot îmbolnăvi mai frecvent sau sunt lipsiţi de 

sprijin în momentele dificile. În familiile cu membri migranţi faptul că copilul se maturizează mai 

repede, devine mai responsabil şi preia unele din obligaţiile părinteşti este văzut ca un lucru 

favorabil pentru copil, ca o „şcoală a vieţii” care îl pregăteşte de viaţa adultă. Însă dereglarea 

relaţiilor părinţi – copii, lipsa contactelor de lungă durată cu mama sau cu tata, pot avea nişte 

consecinţe grave pentru dezvoltarea copilului, împiedicând adaptarea lui la mediul social sau 

provocând unele modele de comportament asocial. 

Luând decizia de a pleca peste hotare, femeile, adeseori se bazează pe reprezentările false 

privind capacitatea soţilor de a îndeplini funcţia educativă la nivelul cuvenit. Însă bărbaţii în multe 

cazuri, până la plecarea soţiei la muncă peste hotare, foarte puţin participă la educaţia şi îngrijirea 

copiilor. Astfel că în foarte multe cazuri, taţii, neavând experienţa necesară pentru a face faţă 
problemelor apărute lasă lucrurile să decurgă de la sine. Cu mult mai rar se întâlnesc cazurile când 

taţii depun toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor educaţionale. 



516 

 

Migraţia pe lângă schimbările pe care le-a produs în îndeplinirea funcţiilor familiei, a 

provocat şi modificarea rolurilor familiale. În familiile contemporane diferenţa rolurilor s-a 

păstrat, dar tot mai frecvent se observă flexibilitatea din partea celor doi parteneri. Deşi în prezent 

se mai menţine ideea potrivit căreia de lucrul casnic trebuie să se ocupe doar soţia, rezultatele 

studiului au arătat că soţul tot mai frecvent este implicat în îndeplinirea activităţilor ce ţin de 

menaj sau educaţia şi îngrijirea copiilor.  

Migraţia soţului, într-o oarecare măsură contribuie la menţinerea diviziunii tradiţionale a 

rolurilor în familie. În aceste familii, femeia adesea este nevoită să îndeplinească pe lângă 

sarcinile sale şi muncile care în mod tradiţional urmează să fie efectuate de bărbat. Astfel că 

numărul activităţilor casnice îndeplinite în comun este foarte mic. Activităţile la care participă 

soţul migrant, sunt muncile agricole şi reparaţia sau construcţia locuinţei, activităţi care nu pot fi 

îndeplinite de un singur partener dar au şi o frecvenţă mai redusă. Spre deosebire de familiile care 

nu participă la procesul de migraţie a forţei de muncă, în familiile migrante, mai frecvent în 

activităţile zilnice sunt implicaţi copiii. 

Migraţia feminină, spre deosebire de cea masculină duce la inversarea rolurilor familiale. 

Treptat femeia migrantă, îşi asumă rolul de conducător şi întreţinător al familiei. Soţul considerat 

în mod tradiţional capul familiei, este deposedat de funcţia economică şi rămas acasă, preia 

rolurile soţiei. Femeia-mamă – principalul educator al copiilor şi organizator al grupului familial – 

nu se mai ocupă de problemele care îi revin deoarece este nevoită să câștige bani pentru 

asigurarea traiului, devenind, de fapt, capul familiei. 

În concluzie se poate afirma că migraţia forţei de muncă, fiind o strategie de supravieţuire 

pentru multe familii din Republica Moldova, are un impact negativ asupra stabilităţii relaţiilor 

conjugale, contribuind la sporirea numărului de divorţuri şi a familiilor incomplete. Dereglarea 

ciclului de viaţă a familiei, inversarea rolurilor în familie, inclusiv modificarea rolurilor feminine, 

provoacă transformarea valorilor familiale, degradarea autorităţii familiei, având implicaţii 

negative ce ţin de funcţionarea şi dezvoltarea familiei la nivel de instituţie socială.  

În urma emigraţiei, un număr mare de copii din ţară au ajuns să trăiască fără unul sau fără 

ambii părinţi. În conformitate cu datele oferite de Ministerul Educaţiei la 1 septembrie 2016 au 

fost înregistraţi 35.000 de copii de vârstă şcolară care au ambii părinţi plecaţi peste hotare, iar 

aproximativ 75.000 au rămas cu un singur părinte din cauza migraţiei. Estimările de alternativă 

sugerează că în realitate peste 40 mii de copii de vârsta 0-14 ani trăiesc fără ambii părinţi şi între 

150 şi 270 mii - în familii în care lipseşte un părinte [5, p. 56]. 

Conform unui studiu realizat de UNICEF, circa un sfert din tineri (23%) cu vârsta 

cuprinsă între 10 şi 24 de ani, au relatat că cineva din familia lor este plecat la muncă peste hotare. 

16% din cei intervievaţi au menţionat că peste hotare a plecat tatăl în 11,3% din cazuri – mama, şi 

la 5 % din tineri peste hotare muncesc ambii părinţi. 

Dat fiind faptul că în orice societate, familia reprezintă factorul primar al socializării 

copilului, cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale sociale, psihologice 

şi împlinite etapele întregului său ciclu de creştere şi dezvoltare. Familia constituie mediul de 

realizare a sociabilităţii, premiza deprinderii normelor dezirabile, a modulelor de conduită 

aşteptate. Copilul, în cadrul familiei, stabileşte primele contacte în înţelegerea noţiunilor de 

responsabilitate şi raţionalizare, primele confruntări cu situaţii supuse prescripţiilor, interdicţiilor, 

evaluării normelor şi idealurilor grupului social larg. Familia este locul în care se modelează 

principalele componente ale personalităţii.  

Asupra formării personalităţii copilului influenţează nu doar prezenţa sau absenţa 

familiei, dar şi o mulţime de factori intrafamiliali cum ar fi: stilul de educaţie al părinţilor, relaţiile 

dintre aceştia, lipsa unuia în rezultatul divorţului, despărţirii îndelungate sau decesului, serviciul 

părinţilor şi statutul lor social, componenţa familiei şi rangul naşterii copiilor. De asemenea, au 

influenţă şi trăsăturile patologice de personalitate ale părinţilor, sănătatea fizică şi psihică a 

membrilor familiei. 
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Majoritatea factorilor expuşi mai sus au fost cercetaţi în investigaţii separate, însă factorul 

familiei dezintegrate temporar în urma migraţiei, fiind un factor nou, este puţin studiat. În putinile 

surse, existente la momentul de faţă, care tratează problema copiilor rămaşi fără supraveghere 

părintească în urma migraţiei, se vorbeşte despre faptul că aceşti copii suportă unele consecinţe 

manifestate în deficienţe ale dezvoltării lor emoţionale şi cognitive. Dat fiind faptul că creşterea şi 

educaţia copilului într-o familie dezintegrată, chiar şi temporar, este un factor negativ care 

influenţează asupra dezvoltării normale a copilului.   

Foarte frecvent, atunci când se vorbeşte despre copiii ai căror părinţi muncesc peste 

hotare, în primul rând se atenţionează faptul că condiţiile de trai ale copiilor din familii migrante 

se îmbunătăţesc, ei având acces la mai multe facilităţi decât semenii lor. Majoritatea adulţilor 

(80%) incluşi în cercetarea realizată de autor, au remarcat, că munca peste hotare a părinţilor 

determină schimbări pozitive în calitatea vieţii copiilor, aceştia fiind asiguraţi cu tot necesarul. 

Copiii care au constituit obiectul studiului, într-adevăr, se percep mai bine asiguraţi, ei au 

menţionat că niciodată după plecarea părinţilor nu au avut situaţii când să le lipsească banii pentru 

ceea ce îşi doreau. Ei au avantajul de a utiliza diverse bunuri (calculator, telefon mobil, centru 

muzical etc.), care de multe ori sunt mai puţin accesibile semenilor lor. Faptul că aceşti copii sunt 

mai vulnerabili la diverse riscuri comportamentale, fizice şi psihologice, de cele mai multe ori, 

rămâne în umbră.   

În cadrul interviurilor realizate cu reprezentanţii unor instituţii sociale, a fost abordată 

problema migraţiei părinţilor şi riscurile acestui fenomen pentru copiii proveniţi din familii cu 

părinţi migranţi. Unul din cele mai frecvent menţionate riscuri, la care sunt supuşi copiii 

migranţilor, este cel al abandonului şcolar. Pierderea interesului pentru învăţătură şi scăderea 

rezultatelor şcolare constituind semne ale abandonului şcolar. „Aceşti copii fiind lipsiţi de 

supraveghere din partea părinţilor, îşi pierd interesul şi motivaţia pentru a învăţa. ” „..unii copii îşi 

permit să lipsească des de la ore, chiar hoinăresc..”   

Un alt risc la care sunt supuşi copiii care au părinţi peste hotare, este consumul de 

substanţe. Respondenţii au afirmat că aceste comportamente ale copiilor sunt în mare parte 

favorizate de libertatea şi sumele de bani de care dispun copiii dar şi de influenţa semenilor lor. 

„Părinţii pierd controlul asupra copilului. Copiii sunt asiguraţi cu toate lucrurile necesare şi au 

bani, însă aceşti bani sunt folosiţi iraţional, pe la interneturi, baruri, discoteci. Astfel copiii 

degradează moral”. 

Privarea de grija părintească, în special la o vârstă fragedă, este considerat de unii 

respondenţi un factor de risc pentru starea de sănătate a copiilor. „Se înrăutăţeşte sănătatea 

copiilor deoarece nu are cine să aibă grijă de ei, iar copilul singur, foarte rar sau deloc, solicită 

asistenţă medicală atunci când are nevoie”. În mod normal se consideră că regimul alimentar al 

copiilor migranţilor este mai bun decât al altor copii. Însă o parte dintre aceşti copii se 

alimentează dezordonat, ceea ce are urmări negative pentru sănătatea lor. „Nu are cine să aibă 

grijă de alimentaţia acestor copii, deseori vin la şcoală fără să fi mâncat ceva, sunt palizi şi 

obosiţi”.  

În special reprezentanţii sistemului de învățământ, fiind cei care contactează cu copiii 

zilnic, au atras atenţia asupra riscului apariţiei unor tulburări afective şi de comportament la copiii 

separaţi de părinţi prin migraţie. „Copiii sunt mai vulnerabili din punct de vedere afectiv, devin 

anxioşi şi pasivi”.  

De asemenea persoanele intervievate, au evidenţiat faptul că despărţirea de părinţi ar 

putea determina anumite carenţe în dezvoltarea personală şi sfera valorilor copiilor. „.. au un 

moral afectat.” „.. se produce o inversare a sistemului de valori a acestor copii, ei pun banii şi 

bunurile materiale pe primul loc” „ Creşte o generaţie rece”.  

De multe ori, copiii care au cel puţin un părinte plecat peste hotare, devin martori sau 

chiar victime ale unor comportamente neadecvate şi periculoase din partea persoanelor în grija 

cărora au rămas. „Aceste persoane pot fi taţii, o altă rudă sau soţii mamelor plecate”.
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 Studiul efectuat cu copiii care au unul sau ambii părinţi peste hotare, a relevat faptul că 

dezvoltarea psihoemoţională a acestora suferă anumite schimbări. Aproape toţi copiii incluşi în 

cercetare au afirmat că după plecarea părinţilor s-au confruntat cu stări emoţionale dificile şi 

neplăcute. „După plecarea tatei, mi-a fost foarte greu, înainte petreceam foarte mult timp 

împreună, mă lua peste tot, eram favorita lui”. Copiii spun că se bucură de faptul că pot avea tot 

ce îşi doresc, totuşi ei, au afirmat că banii nu le pot compensa suferinţa cauzată de despărţirea de 

părinţi. „Sunt asigurat cu cele necesare, însă nu-mi trebuie nimic, vreau ca mama să fie acasă”. 

Profesorii intervievaţi menţionează că o mare parte a copiilor, după plecarea părinţilor, 

devin închişi în sine, rezervaţi, retraşi, absenţi. În acelaşi timp aceşti copiii îşi pierd abilitatea de 

a-şi controla şi a exprima neagresiv emoţiile în diferite situaţii. Copiii migranţilor frecvent sunt 

emotivi, impulsivi, deseori au izbucniri violente şi îşi controlează, cu greu, comportamentul. 

Această manieră agresivă de a se manifesta, la unii copii, este rezultatul sentimentului de 

singurătate şi insecuritate resimţit în lipsa părinţilor.  

Trăirile emoţionale ale copiilor, provocate de despărţirea de părinţi variază în timp. De 

obicei copiii se simt mai afectaţi imediat după plecarea părinţilor, prima perioadă fiind 

considerată de ei cea mai dificilă. Cu trecerea timpului ei aparent se adaptează la noile 

circumstanţe.  

Există diferenţe individuale marcate în legătură cu modul în care copilul reacţionează la 

separare ceea ce ţine de vârsta şi sexul copilului, de calitatea ataşamentului copilului faţă de 

părinte, de pragul de toleranţă la frustrare şi temperament.   

Reacţia la separare este maximă la vârsta de 2-3 ani, după care începe a scădea. 

Preşcolarul percepe separarea ca abandon şi dezvoltă o situaţie de neîncredere, suspiciune, 

anxietate, exprimate în frică, negativism, încăpățânare, etc. Copilul mai mare reacţionează mai 

puţin violent dacă i se explică sensul separării şi-şi poate menţine ataşamentul faţă de părinţi chiar 

în absenţa lor fizică. Cu cât mai mare este copilul cu atât mai inofensivă, s-ar părea, trebuie să fie 

separarea. Vârsta de 18 ani este considerată vârsta separării naturale a copilului de părinţi, 

determinată de maturitatea emoţională deplină. Cu toate acestea, copiii migranţilor se confruntă 

cu dificultăţi grave în formarea personalităţii, indiferent de vârstă. Caracteristic pentru copiii mari 

din astfel de familii este existenţa riscului suprasolicitării emoţionale şi fizice a copilului, fapt ce 

duce la dezvoltarea latentă a elementelor patogene. Dacă părintele lipseşte pe o perioadă mai 

îndelungată (mai mult de 6 luni) atunci chiar şi copilul mare poate dezvolta unele deficienţe în 

sfera afectivă şi comportamentală cum sunt agresivitatea, depresia, diverse forme de 

comportament deviant şi desigur, suportă consecinţe formarea personalităţii în general în 

imaginea de sine, ca pilon pe care aceasta se sprijină. Cu cât durata lipsei părinţilor din familie 

este mai mare, cu atât consecinţele asupra stării psihice a copiilor pot fi mai grave, echilibrul 

emoţional, dereglându-se mai mult.   

Rezultatele studiului efectuat sugerează că plecarea părinţilor peste hotare are consecinţe 

negative asupra sferei relaţionale a copiilor. Plecarea părinţilor a determinat o diminuare 

cantitativă dar şi calitativă a comunicării. Interviurile realizate cu copiii a relevat că principala 

modalitate de comunicare dintre părinţi şi copii este telefonul. Frecvenţa contactelor telefonice 

este 2-3 ori pe săptămână. Doi din copiii intervievaţi au menţionat că comunică cu părinţii în 

fiecare zi, prin inermediul poştei electronice.   

Majoritatea copiilor au apreciat evoluţia relaţiilor cu părinţii, după plecarea lor peste 

hotare, ca fiind pozitivă, spunând că raporturile au rămas la fel sau chiar s-au îmbunătăţit. Doar un 

copil, din cei intervievaţi, a menţionat că relaţiile cu părintele plecat s-au răcit în timp şi chiar au 

apărut conflicte. „Relaţiile nu mai sunt aceleaşi, am deveni mai distanţi, au apărut chiar şi certuri”. 

Deşi majoritatea copiilor comunică destul de frecvent cu părinţii plecaţi, de obicei în 

discuţii nu este abordată starea lor sufletească sau grijile şi dificultăţile lor cotidiene cărora trebuie 

să le facă faţă. Convorbirile telefonice se limitează la următoarele: gospodăria şi capacitatea 

copiilor de a face faţă diferitor situaţii, reuşita şcolară, starea sănătăţii şi necesităţile de bani. 
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Pentru aceşti copii, în comunicarea cu părinţii, abordarea unor subiecte mai intime, a unor situaţii 

complicate sau adresarea unor întrebări care îi frământă, este dificilă. Fapt ce denotă că lipsa unui 

contact direct şi a comunicării profunde, pe perioade lungi de timp, în majoritatea cazurilor, duce 

la o răcire în timp a relaţiilor dintre copii şi părinţi această caracteristică menținându-se chiar şi 

după revenirea părinţilor.  

Unii copii au menţionat că li se întâmplă să aştepte cu nerăbdare revenirea părinţilor, iar 

după o săptămână de trai împreună, să-şi dorească ca ei să plece înapoi. Aceste situaţii ar putea fi 

privite ca situaţii de apărare a copiilor faţă de eventualele despărţiri de părinţi. După plecarea 

părinţilor, ei trăiesc o situaţie de stres, în care sunt copleşiţi de situaţii şi emoţii noi, necunoscute, 

pentru care deseori nu sunt pregătiţi. Treptat ei se „obişnuiesc” să se descurce singuri, îşi 

formează un anumit mod de viaţă, în care trăiesc conform regulilor lor. Acestea ar putea include 

lucruri aparent nesemnificative, legate de stilul vestimentar, regimul alimentar, maniera de 

realizare a activităţilor menajere etc. În cazurile când părinţii reveniţi le sugerează copiilor să-şi 

revadă comportamentul, ultimilor le este destul de dificil să efectueze schimbări în regimul 

propriu. „Cât timp suntem la distanţă ne înţelegem foarte bine, iar când mama vine acasă ne 

certăm foarte des deoarece ea încearcă permanent să mă controleze, îmi spune ce să fac, cum să 

mă îmbrac..” . 

Rolul pe care îl au persoanele în grija cărora au rămas copiii, constă în principal în a oferi 

copiilor condiţii de trai adecvate, a supraveghea reuşita şcolară şi a evita eventualul comportament 

social indezirabil al copiilor. Însă relaţiile cu îngrijitorii nu sunt suficient de apropiate. De multe 

ori aceştia nu reuşesc să răspundă necesităţilor copiilor de suport moral din cauza vârstei înaintate 

şi stilului de comunicare. Chiar dacă copilul locuieşte împreună cu bunicii, aceştia nu sunt în stare 

să ofere copilului afecţiune părintească.  

Comentariile copiilor referitor la persoanele în grija cărora sunt, sugerează că relaţiile cu 

aceştia sunt insuficient de apropiate pentru a discuta anumite lucruri care îi preocupă. „Cu bunica 

nu prea comunic, deoarece sunt nişte relaţii mai superficiale” Copiii se adresează la bunei după 

ajutor sau susţinere în cazul unor dificultăţi cotidiene, generale. „La bunica mă adresez după 

ajutor dacă nu mă descurc la lecţii sau am nevoie de ceva”. 

Atunci când au vre-o problemă copiii preferă să o discute direct cu părinţii, iar dacă acest 

lucru nu este posibil - cu prietenii lor. „Problemele mele le discut doar cu mama, ei îi pot spune 

orice” „De obicei, în situaţii dificile discut cu prietenii şi le cer lor ajutorul, la părinţi apelez în 

situaţii extreme”.  

Copiii rămaşi fără îngrijire părintească preferă să petreacă timpul în grupuri mici de 

semeni, de obicei, având aceeaşi experienţă de despărţire de părinţi. Ei sunt preocupaţi de găsirea 

unor persoane de încredere, cu care ar putea discuta diverse lucruri care îi interesează, inclusiv 

subiecte intime. Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi, formează grupurile lor pentru că au mai multe 

în comun: trăiri emoţionale, interese, teme de discuţie, grijile legate de gospodărie, modalităţi de 

petrecere a timpului liber. De cele mai multe ori, din cauză că trec prin experienţe prea diferite, ei 

nu pot aborda aceste aspecte cu semenii care locuiesc cu părinţii lor.  

Slăbirea legăturilor moral-spirituale, lipsa contactului psihologic între părinţi şi copii, 

face ca socializarea acestor copii să fie mult mai dificilă şi mai dureroasă decât a copiilor din 

familiile complete. Aproape jumătate din adolescenţii ai căror părinţi au plecat peste hotare au 

percepţii nefavorabile faţă de sine, ceea ce împiedică semnificativ integrarea lor socială. Conform 

unor cercetări, fiecare al patrulea din această categorie de copii manifestă rezultate şcolare slabe 

drept consecinţă negativă a migraţiei [3, p. 45].   

După cum au arătat rezultatele studiului realizat, în urma emigrării părinţilor, activitatea 

şcolară a copiilor suferă anumite schimbări. În majoritatea cazurilor randamentul şcolar scade din 

cauza absenţei suportului şi încurajării din partea părinţilor, iar în unele cazuri copiii devin mai 

responsabili în pregătirea temelor, din dorinţă de a recompensa efortul părinţilor de a munci peste 

hotare.  
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Apreciind efectele plecării părinţilor asupra reuşitei şcolare, copiii nu au menţionat 

careva schimbări şi consideră că separarea de părinţi nu a afectat nici într-un fel randamentul lor 

şcolar. Principalele preocupări cotidiene relatate de către copii se referă la activitatea şcolară, în 

special la frecventarea lecţiilor, pregătirea temelor şi obţinerea notelor. De asemenea, în opinia 

acestor copii studiile sunt foarte importante pentru a reuşi în viaţă, pentru a face o carieră şi a 

deveni un bun profesionist. „Pentru a avea un viitor mai bun trebuie să înveţi”„În viaţă trebuie să 

te bazezi pe cunoştinţele tale nu pe banii părinţilor”  

 Profesorii intervievați, din contra, menţionează că majoritatea copiilor care au părinţii 

peste hotare, au înregistrat o diminuare a rezultatelor şcolare. Şi explică aceasta prin faptul că 

lipsa îndelungată a părinţilor face mai dificilă conştientizarea de câte copii a necesităţii studiilor. „ 

Nu întotdeauna reuşesc să aibă note mari chiar dacă potenţialul le permite” Astfel copiii devin mai 

puţin motivaţi să obţină rezultate academice bune, fiind convinşi că acesta nu o să-i ajute să-şi 

asigure viitorul.  

Prezenţa şi supravegherea părinţilor este foarte importantă la vârste mici, atunci când se 

formează capacitatea de a învăţa independent. Mulţi din copiii rămaşi fără supraveghere încă nu 

sunt capabili să se descurce cu independenţa pe care o au şi cedează uşor tentaţilor de distracţie şi 

presiunilor semenilor, acordând mai puţin timp pregătirii temelor. În unele cazuri, mai ales copiii 

din mediul rural, sunt suprasolicitaţi cu activităţi din gospodărie, care rămân în grija lor şi din 

această cauză, au mai puţin timp pentru studii. Lipsa timpului liber, determinată de preluarea unor 

roluri gospodăreşti dar şi apariţia unor probleme personale de ordin emoţional duce la diminuarea 

interesului copiilor cu părinţi migranţi pentru diverse activităţi şcolare şi extraşcolare.  

În condiţiile în care tot mai mulţi copii sunt afectaţi de fenomenul migraţiei părinţilor 

şcoala este nevoită să preia tot mai multe din rolurile educative ale familiei. Reprezentanţii 

sistemului de învățământ afirmă că şcoala prin intermediul diriginţilor se strădui să compenseze 

lipsa părinţilor pentru copiii rămaşi fără îngrijirea lor. „Şcoala, în prezent, înlocuieşte părinţii. 

Profesorii sunt cei care supraveghează elevii, telefonează acasă, întreabă de ce copilul nu este 

prezent la ore, se preocupă de sănătate lor. Sunăm chiar şi peste hotare pentru a informa părinţii 

despre comportamentul copiilor”.   

Cu toate acestea copiii nu sunt dispuşi sa discute sincer cu profesorii despre problemele 

pe care le întâlnesc în lipsa părinţilor. Imaginea profesorului autoritar promovată de şcoală şi 

societate îi face să devină încătuşaţi şi să nu-i perceapă ca parteneri în discuţii despre problemele 

personale. Deschiderea către problemele pe care le au copiii migranţilor şi o atitudine prietenoasă 

ar determina copiii să solicite ajutorul profesorilor. Cadrele didactice ar trebui să înţeleagă situaţia 

delicată în care se află aceşti copii, ar fi bine ca profesorii să comunice cu ei, să acorde atenţie 

stărilor lor emoţionale şi să-i încurajeze să depăşească momentele dificile . 

Datele studiului au evidenţiat faptul că copiii migranţilor, în majoritatea cazurilor, îşi 

asociază viitorul cu viaţa peste hotarele ţării. O aspiraţie frecventă în acest sens constituie dorinţa 

de reîntregire a familiei, care este reprezentată mai mult prin plecarea în ţara în care au emigrat 

părinţii decât prin revenirea acestora. Copiii aspiră să-şi asigure în viitor un nivel înalt de trai, însă 

experienţa părinţilor le demonstrează că această perspectivă devine practic imposibilă în statul 

nostru, de aceea majoritatea copiilor vor să plece din ţară unde ar avea mai multe posibilităţi de 

realizare. 

Copiii ai căror părinţi muncesc peste hotare sunt mult mai optimişti în privinţa viitorului 

propriu decât semenii lor chiar dacă nu întotdeauna au o imagine clară despre cum va arăta acesta. 

Toţi copii intervievaţi au aspiraţii de continuare a studiilor. Majoritatea copiilor optează pentru a 

urma o facultate însă nu au un domeniu determinat de interese. Aceşti copii au o reprezentare 

vagă despre ceea ce va urma după absolvirea facultăţii. Deşi copiii vor să obţină studii superioare, 

ei nu au siguranţa că îşi vor putea face o carieră în ţară.   

Grupul de copii care a constituit obiectul studiului, abordează foarte frecvent familia cu 

referire la planurile de viitor şi în general în discuţie. Acest fapt se poate datora experienţei de 
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despărţire de părinţi care i-a făcut să mediteze asupra importanţei familiei. Fericirea pentru aceşti 

copii se asociază în primul rând cu o familie unită, în care toţi membrii sunt împreună. „Fericirea 

pentru mine este atunci când e bine în familie, când toţi sunt sănătoşi, nu sunt trişti, când ai 

prieteni” „Eu sunt fericit când mama este lângă mine”  

Majoritatea copiilor din familii cu membri migranţi nu au posibilitatea să observe 

prototipul de funcţionare a unei familii şi modelele de rol ale membrilor acesteia. Din această 

cauză ei s-ar putea confrunta cu anumite dificultăţi în întemeierea propriei familii. Există pericolul 

ca o parte din copii să perceapă modelul de viaţă şi de relaţionare pe care îl cunosc din propria 

experienţă drept unul obişnuit şi să-l transpună în familiile lor.  

Printre adulţi, este foarte frecvent întâlnită ideea că o mare parte dintre copiii ai căror 

părinţi sunt plecaţi peste hotare atribuie o importanţă exagerată situaţiei materiale şi banilor. 

Deseori aceşti copii sunt etichetaţi drept „copii de bani gata”. „La aceşti copii are loc inversarea 

sistemului de valori. Pe primul loc trec banii şi posesia unor bunuri materiale”. Frecvent la 

deplasarea accentului asupra valorilor materiale contribuie şi părinţii care muncesc peste hotare. 

Aceştia încearcă să substituie lipsa contactului direct cu copilul, a afecţiunii şi susţinerii prin 

intermediul sumelor de bani trimise de peste hotare, astfel că banii şi coletele iau locul afecţiunii 

părinteşti. Supravalorizarea bunurilor materiale şi a banilor pe care îi primesc de la părinţi, poate 

fi considerată o reacţie defensivă la lipsa afecţiunii pe care o resimt copiii.  

Adaptarea copiilor la condiţiile de viaţă în lipsa părinţilor se produce extrem de greu, iar 

eficienţa este discutabilă. Este răspândită opinia conform căreia viaţa independentă este pentru 

copil o oportunitate de auto-cunoaştere şi dezvoltare a diferitor capacităţi. Însă doar o parte mică 

din copii reuşeşte să se maturizeze şi să se adapteze constructiv la noile condiţii de viaţă. În 

majoritatea cazurilor există riscul ca copilul să nu adopte o strategie eficientă.  

Majoritatea adulţilor consideră că copiii în perioada în care locuiesc fără unul sau ambii 

părinţi devin mai independenţi şi acesta este un proces benefic. Dar având în vedere dificultăţile 

cu care se confruntă aceşti copii, lipsa părinţilor este deseori însoţită de împovărarea copiilor cu 

diverse sarcini care îi depăşesc, constituind astfel un obstacol pentru dezvoltarea lor armonioasă. 

Mulţi din ei se confruntă pentru prima dată cu anumite situaţii cum sunt prepararea hranei, 

administrarea banilor, îngrijirea fraţilor mai mici, luarea deciziilor zilnice legate de gospodărie 

sau de repartizarea timpului liber. În situaţia în care părinţii sunt plecaţi, copiii se confruntă cu o 

serie de probleme şi cu mai multe responsabilităţi, în unele cazuri angajându-se în activităţi care 

nu sunt specifice vârstei lor. Pentru mulţi din ei, procesul de maturizare intervine destul de 

precoce şi în mod forţat.   

Plecarea părinţilor la muncă peste hotare, produce efecte nu numai asupra situaţiei 

materiale, dar şi la nivelul dezvoltării emoţionale, relaţiilor sociale, activităţii şcolare şi a 

sistemului de valori a copiilor. Aceste schimbări complexe pot fi atât de scurtă durată cât şi de 

lungă durată şi depinde de o multitudine de factori, de la perioada despărţirii de părinţi, pregătirea 

copilului pentru viaţa independentă, relaţia cu persoanele în grija cărora a rămas până la atitudinea 

membrilor comunităţii vizavi de copiii rămaşi fără îngrijire părintească  

În condiţiile în care migraţia forţei de muncă are o influenţă tot mai mare asupra societăţii 

contemporane, apare necesitatea de a studia acest fenomen relativ nou pentru ţara noastră. 

Declinul economic îndelungat, răspândirea şomajului şi a sărăciei în perioada de tranziţie, a 

determinat fenomenul de migraţie a forţei de muncă în masă, care a cuprins toate categoriile de 

populaţie, persoane de ambele sexe, de toate vârstele şi toate etniile. Astfel mii de cetăţeni 

moldoveni au fost determinaţi să emigreze din cauza lipsei banilor pentru strictul necesar şi 

salariilor mici care nu permiteau acoperirea minimului de subzistenţă. Pentru generaţia tânără un 

factor decisiv în plecarea peste hotare este lipsa mijloacelor pentru a întemeia o familie şi absenţa 

ofertelor avantajoase de angajare. Pe lângă premizele socio-economice care au favorizat 

răspândirea emigrării forţei de muncă mai există şi anumiţi factori care favorizează migraţia: 
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cererea forţei de muncă peste hotare, nivelul educaţional relativ înalt al populaţiei, existenţa 

filierelor de emigrare ilegală, frontiere transparente şi poroase, situaţia geografică favorabilă, etc. 
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