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FACULTATEA ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI INFORMATICĂ 

 

STRESUL ORGANIZAȚIONAL 

Natalia CARABET, dr., conf. univ. 

 

Summary 

The article addresses the problem of stress at work, the factors 

that initiate state of stress, stress at work. The article describes the 

types of stress, positive and negative effects of occupational stress on 
quality and productivity of teachers in preschool education institution. 

 

Activitatea profesională, dar și cotidiană, dacă se pretinde că se 

realizează eficient și calitativ, necesită implicare totală. În condițiile 

când cadrele didactice mai sunt responsabile față de membrii familiei, 

succesul și sănătatea copiilor, starea de bine a altor rude, desigur, este 

permanent pericolul de a atinge nivelul situației de stres greu de 

gestionat. Ținând seama că un educator este angajat, multe ore pe zi, în 

activități educaționale, fiind la serviciu, stările de stres și respectiv 

consecințele acestora se suportă la serviciu, afectând puternic colegii, 

copiii și părinții, într-un final calitatea educației preșcolarilor. Am ales 

această temă pentru a prevedea strategii moderne ale managementului 

situațiilor de stres în instituția preșcolară, cu scopul de a gestiona și 

monitoriza acestea, a interveni eficient pentru a diminua sau exclude 

stresul în organizația preșcolară. 

Starea subiectivă de stres, inerentă în orice situaţie pentru care o 

persoană nu deţine controlul, rezultă din interacţiunea şi confruntarea a 

trei componente [12],: 

• factorii generatori de stres – probleme/dificultăţi legate de 

instituţia sau relaţiile din cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară 

activitatea individul; 

• resursele persoanei de a face faţă factorilor stresanți– 

capacităţi şi abilităţi ale persoanei de natură cognitivă, emoţională, 

http://mises.ro/23/#7#7
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comportamentală, de a reduce, diminua ori tolera acţiunea factorilor 

stresanți, de maniera în care persoana percepe situaţia, îşi evaluează 

corespunzător resursele, poate fi protejată de acţiunea distructivă a 

factorilor de stres (factori psihologici individuali ce pot folosi: stima de 

sine pozitivă, optimism, perseverenţă); 

• reacţii specifice ale persoanei – răspunsurile la acţiunea 

factorilor stresanți, care pot fi de natură fiziologică, cognitivă 

emoţională, comportamentală, iar la nivel organizaţional se pot 

manifesta în forma absenteismului, productivităţii/randamentului 

scăzut, izolării, insatisfacţiei în muncă, reducerii responsabilităţii, 

reducerii loialităţii faţă de organizaţie, demisiei. 

Pornind de la conceptul de stres, menționăm că termenul aparține 

lui Hans Hugo Bruno Selye [3], care consideră că: 

 Stresul se leagă de sindromul de adaptare - reacția la stres, pe 

care individul îl realizează în urma agresiunilor mediului. 

 Ansamblu de reacții ale organismului uman față de acțiunea 

externă a unor agenți cauzali (fizici, chimici, biologici și psihici), 

constând în modificări morfo-funcționale, cel mai adesea endocrine. 

 Dicționarul de psihologie socială definește termenul de stres 

psihic ca fiind o stare de tensiune, de încordare și de disconfort, 

determinată de agenții afectogeni, cu semnificație negativă, de 

frustrarea sau deprimarea unor stări de motivație (trebuințe, dorințe, 

aspirații), de dificultatea sau de imposibilitatea rezolvării unor 

probleme. 

 O constelație de răspunsuri nespecifice, cu caracter adaptiv, 

provocată de acțiunea agenților stresanți externi sau a atitudini 

interioare fata de evenimente (trecute, prezente sau viitoare ) asupra 

ființei umane. 

 Răspunsul ființei umane la un sentiment de pericol real sau 

imaginar. 

 Reacția omului determinată de diferența existentă în mintea lui, 

între așteptări și ce crede el că a realizat. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Hans_Hugo_Bruno_Selye
http://mises.ro/23/#7#7
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 O reacție emoționala, mentală, comportamentală și fiziologică 

la aspectele dăunătoare ale muncii, mediului, la locul de muncă și al 

organizării locului de muncă. 

Cercetările recente scot în evidenţă, din fericire, existenţa 

ambelor forme de stres, stresul negativ, denumit de regulă distres, şi 

stresul pozitiv, denumit eustres. În funcție de interpretarea interioara a 

evenimentelor, putem avea (prin consecințele produse) două feluri de 

stres [15]: 

 EUSTRES: Stresul provocat de atitudini optimiste și activități 

plăcute, creative și reușite. Acesta are efecte benefice asupra ființei 

umane. 

 DISTRES: Stresul provocat de atitudini pesimiste și activități 

neplăcute, umilitoare și nereușite. Acesta are efecte dăunătoare asupra 

ființei umane. 

Stresul are variate moduri de a se manifesta: fizic, emoţional, 

intelectual şi se caracterizează prin trăirea sau percepţia subiectivă de a 

fi copleşit, incapabil de a face faţă oricărei situaţii. 

Stresul organizaţional poate fi definit ca fiind răspunsuri fizice 

şi emoţionale, vătămătoare, ce apar atunci când solicitările locului de 

muncă nu corespund capacităţilor, resurselor, trebuinţelor persoanei, 

putând conduce la deteriorarea sau chiar vătămarea stării de sănătate.  

Conform statisticilor europene, stresul este astăzi a doua 

problemă de sănătate în muncă, ca răspândire, afectând 28% dintre 

lucrătorii din Uniunea Europeană, respectiv peste 40 de milioane de 

persoane, inclusiv lucrători tineri. Confruntat cu situaţii stresante, omul 

şi-a dezvoltat mecanisme prin care să facă faţă stresului, mecanisme 

specifice de apărare psihică faţă de acţiunea factorilor stresanți numite 

mecanisme de coping. În acest sens, C. Hayes [3] oferă the Coping 

Triangle, o ecuaţie simplă de calcul, ce stă, de altfel, la baza terapiei 

cognitiv-comportamentale, pentru identificarea presiunii situaţiei 

stresante, inclusiv în cazul cadrelor didactice. Această formulă, aplicată 

în diferite contexte şi situaţii se prezintă sub forma: [Stres = factor 

http://mises.ro/23/#7#7
http://mises.ro/23/#7#7


6 
 

stresant /percepţie + suport]. Importanţa acestui model de explicare a 

situaţiei stresante, din perspectiva individului, rezidă în identificarea 

nevoilor, gândurilor, acţiunilor curente care reclamă nevoia de suport, 

crearea unei balanţe: loc de muncă – viaţa personală, reactualizarea 

raţiunii pentru care se doreşte a fi cadru didactic. Evaluarea situaţiilor 

considerate ameninţătoare este determinată de două categorii de factori: 

situaţionali şi personali. Factorii situaţionali se referă la noutatea, 

severitatea, ambiguitatea, iminenţa, durata, predictibilitatea stimulilor. 

Evaluarea situaţiei ca ameninţătoare sau ca situaţie – problemă este 

determinată, în principiu, de şase tipuri de condiţii:  

• ameninţarea integrităţii fizice; 

• anticiparea eşecului, a cărui consecinţe duce la o trăire 

negativă; 

• autodezaprobarea eşecului; 

• dezaprobarea din partea celorlalţi pentru neconfirmarea 

expectanţei; 

• destabilizarea lumii personale, sociale şi culturale a persoanei; 

• interferarea acţiunii altora cu valorile şi convingerile personale. 

Problematica stresului în organizaţii a suscitat interesul multor 

dezbateri şi studii, fiind o tema des invocată de manageri, angajaţi şi 

consultanţi, din perspective diferite. Simptomele stresului manifestat în 

organizaţii sunt uşor evidenţiabile şi observabile, el manifestându-se 

prin comportamente, cum ar fi: dificultăţi în adaptare ale angajaţilor la 

schimbările care se impun postului de muncă ocupat, scăderea 

dramatică a productivităţii muncii, sau, cu alte cuvinte, se manifestă o 

dublă acţiune: la nivelul persoanei care receptează situaţia stresantă şi 

la nivelul organizaţiei asupra căreia se răsfrânge existenţa unui mediu 

stresant [11]. 

Conform lui Lazarus [apud. 4], există două tipuri de evaluări a 

stărilor de stres: 

a) Evaluarea primară – evaluarea situației în funcție de 

semnificația pentru confortul persoanei. În urma acestei evaluări, 

situația poate fi catalogată ca fiind amenințătoare, ca fiind o daună deja 

http://mises.ro/23/#7#7
http://mises.ro/23/#7#7
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produsă (nu mai poate fi prevenită sau modificată) sau o provocare 

pentru individ. 

b) Evaluarea secundară - evaluarea resurselor personale de a 

răspunde solicitărilor aduse de situația respectivă. 

Evaluarea primară și secundară nu trebuie înțelese ca 

desfășurându-se secvențial, ci ca un proces continuu, ca o „cascadă de 

evaluări și reevaluări‖ [13]. 

 

Cauzele stresului la locul de muncă 

Evenimente recente la locul de muncă: 

 Schimbări majore ale instrucțiunilor și procedurilor. 

 Lucru peste orele de program. 

 Creșteri majore in intensitatea și ritmul activităților. 

 Reorganizări majore. 

Condiții zilnice la locul de muncă: 

 Prea mult de lucru în timp prea scurt. 

 Critica angajatului numai când rezultatele nu sunt la înălțimea 

așteptărilor.  

  Lipsa recompensei sau aprecierii pentru rezultatele bune și 

foarte bune. 

 Conflicte între angajați sau grupurile de angajați care lucrează 

la proiecte comune. 

 Responsabilități sau standarde lipsă sau confuze. 

 

Factori și tipuri de stres 

 

http://mises.ro/23/#7#7
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Figura 1. Factori de stres 

Tipuri de stres: 

În funcție de frecvența manifestării agenților stresanți se 

poate vorbi despre [6]: Stres acut (episodic), care încetează odata cu 

dispariția agentului stresant.  

 Stres cronic (persistent), caz în care agentul stresant se 

menține o perioadă îndelungată de timp afectând starea de echilibru a 

organismului și stres ciclic provocat de apariția agentului stresant cu o 

anumită regularitate.  

 Stresul ciclic poate conduce la fenomenul de autoagravare, 

deoarece chiar anticiparea stresului poate duce la apariția situațiilor 

stresante (de exemplu, sesiunile de examene, vacanța, negocierea 

contractului de muncă sau a salariului). 

O altă clasificare a formelor de stres a fost efectuată de către 

specialiști avându-se în vedere natura agenților stresanți [11, 13]: 

a) Stresul psihic în care se regăsește acțiunea combinată a mai 

multor tipuri de agenți stresanți. O stare tipică de stres psihic o 

reprezintă cea de examen în care se regăsește combinată acțiunea 

următorilor stresanți: teamă de eșec; evaluarea consecințelor pe plan 

școlar, familial, al microgrupului; starea de start premergătoare 

examenului; solicitarea intensă din timpul examenului. 

b) Stresul profesional este determinat de acțiunea concomitentă 

sau nu a stresanților fizici (zgomot, vibrații, variații de temperatură, 

luminozitate), chimici (substanțe chimice volatile, iritabile). 

c) Stresul preoperator și postoperator are la bază caracterele 

stresului psihic, dar la care se adaugă ca agent de multiplicare, 

anticiparea stresului operator și postoperator. 

d) Stresul de subsolicitare ce este determinat de modificarea 

caracterului anumitor activități profesionale. Creșterea ponderii 

activităților de supraveghere și control, a dialogului cu panoul de 

comandă sau calculatorul în defavoarea cooperării în echipă conduc la 

diminuarea comunicării, monotonie excesivă, izolare. De asemenea, 

http://mises.ro/23/#7#7
http://mises.ro/23/#7#7
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obligația de a efectua anumite sarcini repetitive, monotone cărora 

subiectul nu le găsește nici o justificare sau chiar inactivitatea pot 

deveni surse de stres. 

e) Stresul de suprasolicitare. Este caracteristic persoanelor cu 

program de lucru prelungit și cu sarcini de mare diversitate. Apare 

frecvent în rândul managerilor, mai ales a celor de nivel superior și 

mediu. Studiile efectuate în acest sens au evidențiat faptul că, de regulă, 

managerii acordă o pondere ridicată din timp problemelor profesionale 

și reduc progresiv timpul destinat familiei și relaxării. Deși stresul 

generat de suprasolicitare se manifestă cu intensități diferite, ca de 

altfel toate tipurile de stres în funcție de particularitățile individuale, 

datele studiului indică faptul că depășirea mediei de 65 de ore pe 

săptămână afectează majoritatea managerilor. 

f) Stresul situațional este cauzat de schimbări recente în modul 

de viață al indivizilor. Acest tip de stres mai este denumit și stres 

cultural, deoarece schimbările pot viza factori de perenitate din viața și 

educația indivizilor. Societatea și cultura din care provine individul 

poate intra în conflict puternic cu situațiile generate de schimbarea 

locului de muncă (cazul emigrării), a domiciliului (cazul căsătoriei cu o 

persoană de altă naționalitate), divorțului (atunci când tradiția culturală, 

religia, normele sociale dezaprobă acest act). 
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Figura 2.Tipuri și stadia de stres (după Eusebiu Tihan, Laura Ghiza) 

Există mai multe intervenţii utile în combaterea stresului legat de 

muncă. Intervenţiile primare se bazează pe supoziţia că modul cel mai 

eficient de combaterea stresului este eliminarea sau reducerea surselor 

de stres din mediul de lucru. Acest tip de intervenţie este considerată 

abordarea preventivă a managementului stresului şi devine eficientă 

când se implementează sistematic, după o evaluarea atentă a surselor de 

stres [13]. Câteva exemple de măsuri specifice intervenţiilor primare 

sunt: 

♦ restructurarea ierarhiei în organizaţie, adică este foarte clar cine 

de la cine primește sarcini, cui dă darea de seama, ce responsabilități 

are,…: 

♦ redefinirea responsabilităţii posturilor, ce poate implica mai 

multă autonomie şi control oferită angajaţilor în munca lor (acceptarea 

ideilor că educatorul este managerul grupei de copii și a colectivului de 

părinți, poate gestiona multe probleme interne – de organizare, 

reparație, etc.); 

♦ rearanjarea spaţiului de muncă (avându-se în vedere și locuri 

pentru odihnă pentru cadre didactice, un cabinet metodic modern și 

dotat, etc.); 

♦ stabilirea unui sistem de recompense mai echitabil. 

http://mises.ro/23/#7#7
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În contrast cu intervenţia primară, intervenţiile secundare se 

centrează pe modalităţile de antrenare a angajaţilor în metode de 

managementul stresului, pentru a putea face faţă cu succes factorilor de 

stres din mediu, mai ales în condiţii de schimbare a condiţiilor de 

muncă. Intervenţiile secundare sunt cele mai utilizate forme de 

intervenţie pe care organizaţiile le aplică în tratarea problemelor 

generate de stresul organizaţional [13]. Câteva exemple de tehnici de 

intervenţie secundară sunt [6,13]:  

 trainingurile de relaxare; 

 restructurarea cognitivă;  

 managementul timpului; 

 strategii de rezolvarea conflictelor; 

 angajaților – acces la săli de sport şi la programele sportive 

sau artistice. 

Este recomandabil să se organizeze (sau să se propună 

angajaților) unele modele generale antistres care, în unele cazuri au 

efecte pozitive. Din aceste modele (strategii) fac parte: 

 exerciții fizice sau mișcare în general (mers, alergare, 

plimbare în parc, munca fizică etc.); 

 exerciții pentru respirație; 

 eliberarea emoțională – plâns, strigăte, etc.; 

 schimbarea gândurilor negative cu /pe cele pozitive; 

 băi calde, duș contrast; 

 relaxare în pat, la televizor; 

 ședințe de masaj; 

 muzica (sală de concert); 

 exerciții de automontare; 

 gluma între prieteni; 

 aromo și fitoterapii; 

 rugăciune; 

 creativitate (împletitul, croșetarea, fotografia, dansul, pictura, 

etc.). 

http://mises.ro/23/#7#7
http://mises.ro/23/#7#7
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Este interesant că în lumea întreagă, în diverse organizații, 

inclusiv instituții de educație, se precaută posibilități de depășire sau 

micșorare a stresului ocupațional. În acest sens, în baza studiilor 

efectuate vom descrie unele posibilități reale cu scopul ca din acestea 

managerii autohtoni să selecteze, după posibilități, sau să adapteze 

unele remedii antistres. 

 În Japonia fiecare organizație planifică în buget surse pentru 

a învăța angajații să lupte cu stările de stres. Anual angajații merg la 

cursuri de comunicare, meditație, art-yoga, caligrafie, pentru a învăța o 

metodă eficientă de relaxare – ca remediu la stres. În fiecare instituție, 

mai ales de învățământ, managerul este obligat să asigure un climat 

pozitiv, tolerant, acceptabil de toată lumea, cu elemente importante, ca, 

spre exemplu, dezvoltarea personală, dezvoltarea carierei, etc. 

 O altă modalitate, devenită tradițională, este de a schimba 

încălțămintea la intrarea în organizație – o tradiție veche japoneză. 

Angajații își schimbă încălțămintea de afară pe una de cameră, moale, 

astfel angajatul simțindu-se confortabil, ca acasă, concentrându-se la 

problemele de serviciu. 

 În situațiile când se fac mai multe bilanțuri, dări de seamă, în 

holurile instituțiilor managerii plasează manechini, care sunt bătute de 

angajații ,,la limită,,. Alteori, dacă nu este posibil să stea în prag un 

manechin, se comandă vase mari (ulcioare) în care angajații strigă și 

spun toate problemele lor, poate și numele vinovatului. Este o practică 

obișnuită și cei care aud strigătele nu atrag atenție la ce se întâmplă. 



13 
 

 
Figura 3. Metode antistres practicate în Japonia 

 

 Pentru uz individual, în Japonia se vând păpuși moi care se 

numesc „față rotundă - Kaomaru. Angajatul o boțește în mână chiar 

atunci când vorbește cu o persoană neplăcută sau șeful. 

 

CONCLUZII:  

1. Stresul este cu atât mai periculos cu cât slăbeşte sistemul 

imunitar şi favorizează instalarea unor afecţiuni precum gripa, răcelile, 

herpesul, infecţiile urinare etc. Potrivit Comisiei Europene, printre cei 

mai comuni factori de stres din viaţa unui adult sunt asociaţi cu locul de 

muncă şi cu activitatea profesională. Iată de ce este important să luăm 

în calcul factorii de stres la locul de muncă, să facem activitatea 

profesională cât mai comodă, pozitivă, să contribuim la crearea unei 

ambianțe de lucru, comode din toate punctele de vedere. 

2. Managerul instituției trebuie să individualizeze sarcinile. 

Deseori se întâmplă, că, pe lângă sarcinile planificate, apar activități 

urgent și importante. În același timp, nu fiecare angajat poate face față 

situațiilor, urgent, se mai adaugă starea de stres din cotidian, cu care 

acesta vine la serviciu. 

3. Incapacitatea de a gestiona într-o manieră optim-profesională 

sarcinile, din pricina timpului limitat, a lipsei colaboratorilor, a lipsei de 

competenţe caracteristice face ca și managerii să se descurce mai greu 
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cu situațiile de stres. De aici, importanța activităților de training cu 

privire la strategiile managerial antistres pe care trebuie să le posede 

managerii de instituții. Propunem ca acestea să fie parte componentă a 

cursurilor de formare a managerilor din instituții preșcolare de 

educație. 
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RETROSPECTIVA FORMĂRII INIȚIALE A CADRELOR 

DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN MOLDOVA. 

VIZIUNI DE PERSPECTIVĂ 

Natalia CARABET, dr., conf., univ. 

 

Summary 

The article addresses the issue of teacher education in Moldova, 
namely those who will deal with the education of young children. The 

article describes the evolution of this process-from Froebel year 

courses until the training program four years to tehnicum then 
pedagogical schools, the need for openness of pedagogical universities. 

Article addresses the issue of initial training of preschool teachers in 

terms of European standards. 
 

În anul 2002, în Moldova a fost elaborată Strategia Naţională 

„Educaţie pentru Toţi” și Planul Naţional de Acţiuni pe termen mediu. 

Aceste documente au fost adoptate în 2003 și, respectiv, în 2004. 

Astfel, educaţia timpurie a copilului a fost declarată pentru prima dată o 

prioritate naţională în Republica Moldova. În 2005, Republica Moldova 

a devenit eligibilă în cadrul Iniţiativei de Acţiune Rapidă – Educaţie 

pentru Toţi. Astfel, Moldova devine potenţială beneficiară pentru 

Fondul Catalitic și Fondul de Dezvoltare pentru Programe de Educaţie. 

În anul 2006, în Republica Moldova a debutat Proiectul „Educaţie 

pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă, implementat de către 

Ministerul Educaţiei în cooperare cu Banca Mondială, ca administrator 

de grant, și UNICEF, ca agenţie de coordonare.  

Ministerul Educației, inițiind reforma învățământului preșcolar, a 

înaintat obiective concrete: 

 Adoptarea standardelor educaționale și orientarea spre 

cercetare științifică. 

 Compatibilizarea cu sistemele europene. 

 Orientarea spre valori. 
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 Transformarea dintr-un învățământ predominant reproductiv 

într-unul creativ. 

Obiectivele generale vizează [9]: 

a) profesionalizarea cadrelor didactice din educaţia timpurie în 

contextul redimensionării educaţiei timpurii bazate pe paradigma 

educaţională socio-constructivistă exprimată în Standardele 

Profesionale Naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de 

educaţie timpurie şi Standardele de învăţare şi dezvoltare de la naştere 

până la 7 ani; 

b) corelarea între dimensiunea morală – ştiinţifică – tehnologică 

– estetică – psihofizică – socială a dezvoltării cadrelor didactice din 

educaţia timpurie, precum şi între formarea iniţială – formarea continuă 

– autoformarea; 

c) abilitarea cadrelor didactice din educaţia timpurie cu toate 

cunoştinţele şi competenţele necesare satisfacerii cerinţelor actuale şi 

viitoare înaintate, de contextul social – politic – cultural – economic, 

sistemului de educaţie timpurie. Asigurarea calităţii serviciilor de 

educaţie timpurie depinde de gradul de competenţă în îndeplinirea 

multiplelor roluri şi funcţii în diferite contexte educaţionale de către 

cadrele didactice şi non-didactice care lucrează în aceste servicii [1, 2, 

9]. Manifestarea competenţei înseamnă mobilizarea cunoştinţelor 

corespunzătoare şi a unor scheme de acţiune exersate şi validate 

anterior. Acţiunea competentă a educatorului într-o situaţie dată 

înseamnă capacitatea de a mobiliza resurse mentale adecvate 

(cunoştinţe, deprinderi, scheme de acţiune), de a face transferuri de la 

alte situaţii similare sau relevante şi de a pune în „act‖ toate aceste 

resurse la locul şi la timpul potrivit, în cadrul unui exerciţiu permanent 

de adaptare. 

Descriptorii de bază a finalităţilor de studii [2, 9] (în baza 

descriptorilor de la Dublin, decembrie 2004): a cunoaşte şi a înţelege, a 

aplica cunoştinţele, a analiza, a comunica; a fi capabil de a învăţa – 

constituie temelia competenţelor cheie dezvoltate în cadrul formării 

iniţiale a cadrelor didactice din educaţia timpurie. Întru asigurarea 

http://mises.ro/23/#7#7
http://mises.ro/23/#7#7
http://mises.ro/23/#7#7
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coerenţei sistemelor de formare iniţială şi continuă, competenţele-cheie 

pentru formarea continuă a cadrelor didactice pornesc de la acelaşi 

fundament, dar, ţinând cont de specificul formării continue, mai includ 

şi: a cerceta, a reflecta şi a lua decizii argumentate ştiinţific. Profilul 

educatorului constructivist include competenţele-cheie dezvoltate de 

sistemul de formare continuă şi inventarul detaliat al acestor roluri şi 

competenţe profesionale structurate pe patru dimensiuni distincte.  

Competenţele dezvoltate de sistemul de formare continuă a 

cadrelor didactice din educaţia timpurie [3] derivă din aşteptările 

privind exercitarea profesiei de pedagog, stipulate în Standardele 

Profesionale Naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de 

educaţie timpurie, Standardele de formare continuă a cadrelor 

didactice din învăţământul secundar general, şi se referă la următoarele 

domenii: 

• construcţia continuă a cunoaşterii – vizează exersarea 

capacităţilor cognitive, iniţierea, înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor 

esenţiale, declarative şi procedurale, necesare pentru a trăi paradigma 

educaţională socio-constructivistă. Cadrul didactic trebuie să cunoască 

şi să împărtăşească concepţia despre copil şi educaţie timpurie 

promovate la nivel de politici educaţionale; 

• acţiunea autonomă şi reflexivă a cadrelor manageriale, a 

cadrelor didactice şi non-didactice care lucrează în serviciile de 

educaţie timpurie. Autonomia se referă la capacitatea specialistului 

modern de a-şi construi propria identitate profesională într-o lume 

diversă şi dinamică, de a-şi susţine drepturile şi interesele, de a 

interacţiona eficient cu mediul extern, de a dezvolta proiecte şi de a 

iniţia strategii prin intermediul cărora să le îndeplinească. Reflexivitatea 

presupune gândirea axată pe analiza şi evaluarea propriei activităţi şi a 

contribuţiei la propria creştere profesională, este orice proces care te 

ajută să dai sens propriei experienţe, să fundamentezi ştiinţific propria 

experienţă de învăţare şi dezvoltare personală; 

• utilizarea interactivă a mediului educaţional, a instrumentelor 

/ mijloacelor. Conceptul de instrumente este folosit în sens foarte larg. 

http://mises.ro/23/#7#7
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El cuprinde deopotrivă entităţile fizice, limbajul, cunoştinţele, legităţile 

etc., care sunt importante pentru a răspunde cerinţelor cotidiene şi 

profesionale ale societăţii moderne. Instrumentele sunt văzute ca 

mijloace pentru susţinerea unui dialog activ între indivizi şi mediul lor; 

• participarea şi funcţionarea în grupuri sociale eterogene. 

Această competenţă vizează dependenţa omului de ceilalţi, necesitatea 

stabilirii unor relaţii interpersonale pentru a da sens existenţei în 

comunitate. Percepţia corectă a rolurilor şi responsabilităţilor proprii şi 

ale celorlalţi, negocierea şi compromisul, acceptarea diferenţelor 

culturale sunt descrieri ale acestei competenţe-cheie. Această 

competenţă presupune conştientizarea şi înţelegerea mediului social, 

cultural, economic, politic; să fii capabil „să joci după regulile 

jocului”, „să joci rolurile prescrise de funcţia pe care o deţii”. 

Inventarul detaliat al competenţelor generale denotă caracterul lor 

integrator: 

Roluri şi competenţe care asigură reuşita profesională [2,4]: 

• cunoaşterea documentelor de politici educaţionale, a legislaţiei 

învăţământului şi a actelor conexe; analiza critică şi constructivă a 

principalelor documente reglatorii adoptate de Ministerul Educaţiei, 

precum şi de alţi factori de decizie privind implementarea şi evaluarea 

Standardelor de învăţare şi dezvoltare de la naştere la 7 ani; 

• cunoaşterea şi înţelegerea realităţilor educaţionale şi a 

tendinţelor de dezvoltare în educaţia timpurie; 

• corelarea propriilor valori cu valorile educaţionale promovate 

în sistemul educaţiei timpurii şi practicarea consecventă a principiilor 

deontologiei profesiei didactice, a paradigmei socio-constructiviste; 

• construirea unui sistem axiologic profesional care să asigure 

angajarea motivată pe coordonatele propriei dezvoltări profesionale; 

• corelarea structurilor şi a secvenţelor din cariera didactică cu 

Standardele Profesionale Naţionale pentru cadrele didactice din 

instituţiile de educaţie timpurie şi asigurarea unei dinamici profesionale 

prin utilizarea sistemului de atestare a cadrelor didactice (creditelor 

http://mises.ro/23/#7#7
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profesionale transferabile), integrarea activă în acţiunile metodice, de 

perfecţionare, de autoperfecţionare etc.; 

• elaborarea planului individual de dezvoltare profesională, 

definirea obiectivelor pentru dezvoltarea profesională şi personală, 

identificarea şi aplicarea strategiilor de atingere a acestor obiective; 

• cunoaşterea legislaţiei, a unor elemente de management pentru 

a putea îndeplini, eventual, funcţia de director sau de membru al 

consiliului de administraţie; 

• aprecierea obiectivă a stării sistemului de educaţie timpurie şi 

recomandarea de soluţii pentru dezvoltarea acestuia. 

Roluri şi competenţe constructiviste solicitate de 

managementul procesului educaţional [4]: 

• aplicarea într-un cadru concret educaţional a competenţelor 

profesionale achiziţionate în procesul de formare iniţială; 

• aplicarea modelului de abordare ştiinţifică a cunoaşterii şi 

interpretării realităţii, abordării constructiviste în educaţia centrată pe 

copil; 

• conceperea unui context educaţional care să valorizeze rolul 

diferitelor resurse implicate în construirea cunoaşterii; 

• antrenarea, interesarea/motivarea copiilor în procesul construirii 

înţelegerii, învăţării; 

• valorificarea experienţei copiilor şi activităţilor semnificative în 

construirea cunoaşterii; identificarea, abordarea şi soluţionarea 

problemelor cognitive şi profesionale noi în domeniul educaţiei 

timpurii; 

• identificarea căilor de ghidare individualizată şi diferenţiată a 

copiilor; 

• analiza, interpretarea şi elaborarea de soluţii pentru diverse 

situaţii problematice din mediul educaţional; 

• valorificarea resurselor personale, a resurselor oferite de mediul 

fizic al locului de lucru, de comunitatea celor implicaţi în procesul de 

proiectare, organizare, coordonare şi evaluare a activităţii; 
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• documentarea, observarea, analiza şi formarea opiniilor critic 

constructive (argumentate) cu privire la orientările moderne şi 

tendinţele inovatoare teoretice şi practice contemporane din spaţiul 

naţional şi european în domeniul educaţiei timpurii; 

• utilizarea mijloacelor tehnice performante (inclusiv computerul 

şi proiectorul) de intervenţie educaţională în vederea implementării 

unor noi programe educaţionale; formularea de alternative 

interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora; 

• utilizarea tehnologiilor moderne performante de documentare şi 

intervenţie educaţională (Internet, softuri educaționale). 

Roluri şi competenţe de relaţionare, de rezolvare a 

problemelor educative [2, 5]: 

• construirea unei relaţii competente şi a dimensiunii 

motivaţional atitudinale în abordarea constructivistă a educaţiei 

(înţelegerea şi utilizarea atitudinilor faţă de noua abordare a educaţiei, 

faţă de dimensiunea relaţională în constructivism, faţă de sarcini, faţă 

de sine: tact, toleranţă, încredere, respect, exigenţă, sprijin, viziune 

clară, responsabilitate, empatie, acceptarea diferenţelor, echitate, 

obiectivitate, colaborare, prevenirea stărilor conflictuale, acceptarea 

alternativelor, iniţiativă, spirit critic şi autocritic, valorizare); 

• construirea relaţiei cu copilul, stabilirea relaţiilor variate cu şi 

între copii, construirea situaţiilor de interrelaţionare bazate pe viziuni 

clare asupra particularităţilor psihosociale ale acestora, pe abordarea 

copilului ca subiect al propriei deveniri; 

• colaborarea cu alte instituţii şi persoane din afara instituţiei de 

educaţie timpurie (şcoală, reprezentanţi ai inspectoratului şcolar şi ai 

conducerii locale, agenţi economici, sponsori, societatea civilă din 

localitate, etc.), în perspectiva realizării unor proiecte comune, obţinerii 

de fonduri (pentru construirea situaţiilor educaţionale semnificative, ce 

necesită resurse suplimentare pentru dotare, pentru activităţi 

extradidactice etc.); 

http://mises.ro/23/#7#7
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• colaborarea cu părinţii în vederea formării conştiinţei educative 

a acestora, conştientizării necesităţii unui efort comun pe măsura 

evoluţiei nevoilor copilului (inclusiv de educaţie);  

îndeplinirii funcţiei fundamentale a familiei – de securizare a 

copilului – şi a rolului său socializator, culturalizator şi 

individualizator; 

• integrarea în grupuri de lucru, proiectarea activităţii şi 

conducerea grupurilor de lucru în cele mai diverse contexte; 

• colaborarea în soluţionarea problemelor atât cu profesionişti ai 

educaţiei primare şi timpurii, cât şi cu specialiştii din domenii conexe 

educaţiei (medicină, asistenţă socială, etc.); 

• stabilirea relaţiilor de parteneriat cu copiii, părinţii, tutorii şi 

administraţia instituţiei educaţionale. 

Roluri şi competenţe solicitate de activitatea de reflecţie şi 

acţiunea de cercetare didactică [2, 9]: 

• utilizarea reflecţiei în toate fazele procesului de construcţie, de 

la pregătirea contextului la proiectarea şi rezolvarea situaţiilor, la 

evaluare şi perfecţionare, cu deschiderea de noi perspective, după 

criteriile progresului (reflecţia înainte, în timpul şi asupra acţiunii); 

• manifestarea disponibilităţii pentru cercetare, pentru nou, 

pentru modernizarea metodologică şi utilizarea noilor tehnologii; 

• sesizarea, explicarea şi interpretarea schimbărilor atât în plan 

teoretic, dar şi în plan practic-aplicativ; 

• compararea cunoştinţelor noi cu cele achiziţionate anterior şi 

stabilirea relaţiilor între acestea, în vederea sesizării direcţiilor noi de 

adâncire a cunoaşterii şi de dezvoltare profesională; 

• elaborarea de studii şi rapoarte aplicabile profesional; 

• abordarea creativă şi soluţionarea independentă a problemelor 

educaţiei timpurii, evaluarea obiectivă şi constructivă a stării critice, 

comunicarea rezultatelor situaţiilor soluţionate (demonstrarea/ 

argumentarea...); 

• cercetarea ştiinţifică în domeniul educaţiei timpurii, care 

presupune capacitatea de a aplica teoria în situaţii specifice ale 

http://mises.ro/23/#7#7
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mediului educaţional şi de a evalua critic rezultatele unor noi cercetări 

în domeniu. 

Conţinuturile programelor curriculare de formare trebuie să fie în 

concordanţă cu Standardele Profesionale Naţionale pentru cadrele 

didactice din instituţiile de educaţie timpurie şi Standardele de învăţare 

şi dezvoltare de la naştere până la 7 ani [2, 6]. Organizaţiile abilitate în 

formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar 

întocmesc oferta curriculară, care poate cuprinde diverse pachete de 

servicii educaţionale ce se vor deosebi prin numărul de credite şi timpul 

alocat. Diversificarea acestora se va realiza în funcţie de scopul, 

conţinutul, grupul-ţintă, forma de organizare etc. Cele mai mari pachete 

de servicii educaţionale pentru formare continuă pot include: 

a) module-nucleu/ obligatorii (cod o) – centrate pe 

achiziţionarea/ dezvoltarea unor competenţe ce completează arsenalul 

cadrului didactic, suplimentează lista celor dobândite anterior, necesare 

pentru asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prestate într-un 

context educaţional nou. Modulul-nucleu va constitui 35-45% din 

conţinutul pachetului; 

b) module opţionale (cod a) – sunt centrate pe achiziţionarea 

unor calificări profesionale suplimentare, pe dezvoltarea abilităţilor şi 

competenţelor generale. Modulul opţional va constitui 35-40% din 

pachetul de servicii; 

c) module alternative (cod l) – sunt orientate spre cultivarea 

aptitudinilor şi intereselor individuale ale cadrului didactic pentru 

îndeplinirea unui rol social activ spre dobândirea unor achiziţii la libera 

alegere. Modulul va constitui 15-30% din întreg pachetul de servicii. 

Modulul-nucleu obligatoriu poate include programe curriculare din 

domeniile: 

 psihopedagogia dezvoltării copilului în perioada timpurie; 

 conceptul de dezvoltare holistă a copilului; 

 noi abordări ale copilului şi copilăriei; 

 metodologia şi managementul proiectării, organizării, evaluării 

activităţii educative centrate pe copil; 

http://mises.ro/23/#7#7
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 evaluarea dezvoltării copilului prin metode de cercetare calitativă 

(observarea, interpretarea manifestărilor de comportament ale 

copiilor, explicarea ştiinţifică a comportamentului copiilor, 

individualizarea traseelor de dezvoltare a copiilor etc.); 

• cercetarea pedagogică în calitate de componentă esenţială a 

dezvoltării profesionale a cadrului didactic: dezvoltarea de instrumente 

de cercetare cantitative (chestionarul) şi calitative (interviul individual 

sau de grup, construirea unui ghid de observare, realizarea unei 

observări sistematice etc.), realizarea unei cercetări-acţiuni (action 

research). 

• ghidarea carierei profesionale (aplicarea instrumentelor 

standardizate de autoevaluare, de proiectare a dezvoltării profesionale 

proprii etc.).  

Modulul opţional oferă formabililor spre alegere programe 

curriculare din domeniile de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor 

generale [2, 4, 7]: 

• comunicarea (orală şi scrisă: elaborarea rapoartelor asupra 

activităţii, elaborarea unui articol, generalizarea şi prezentarea propriei 

experienţe profesionale, comunicarea cu părinţii, comunicarea 

organizaţională, studiu aprofundat al unei limbi moderne etc.); 

• tehnologii informaţionale (utilizarea computerului în elaborarea 

materialelor didactice, informarea şi documentarea prin Internet, poşta 

electronică, corespondenţa cu părinţii etc.); 

• sociologie şi civism (rolurile sociale ale cadrului didactic, 

poziţia civică a educatorului, lucrul cu copiii din familii dezintegrate, 

incluziunea socială a copiilor cu cerinţe educative speciale, lucrul în 

echipe multidisciplinare, educaţie parentală etc.); 

• legislaţie şi drept (drepturile omului, acte normative 

internaţionale şi naţionale, corupţia pasivă, patenta de întreprinzător, 

asociaţiile părinţilor etc.); 

• management (organizarea eficientă a muncii în organizaţie, 

proiectarea activităţilor metodice cu cadrele didactice; managementul 

de sine – inteligenţa emoţională, mentoratul etc.). 

http://mises.ro/23/#7#7
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Modulul la liberă alegere [2, 4] se va constitui în baza unui vast 

domeniu de discipline de scurtă durată, diferite ca şi conţinut, dar 

îndreptate spre dezvoltarea personalităţii educatorului. Modulul va 

purta un caracter preponderent aplicativ. 

Domeniile generale pot fi [9]: 

• educaţie fizică şi sănătate (organizarea jocurilor/competiţiilor 

sportive pentru copii şi familii, acordarea primului ajutor medical, 

masajul curativ, dietologie, coreografie etc.); 

• educaţie prin artă (organizarea de expoziţii cu lucrări ale 

copiilor; teatrul de păpuşi cu şi pentru copii; întâlniri cu sculptori, 

pictori, compozitori pentru copii etc.); 

• tehnologii (origami, ikebana, batik, confecţionarea jucăriilor 

din materiale naturale, meşteşuguri populare, etc.). 

Domeniile şi conţinuturile respectivului modul vor fi determinate 

de capacităţile instituţionale ale organizaţiei prestatoare de servicii de 

formare continuă. Pachetele de servicii educaţionale medii şi mici (ca 

număr de credite şi timp alocat) pot include oricare dintre aspectele 

specifice modulelor descrise. Conţinuturile în astfel de pachete de 

servicii educaţionale nu vor include un modul obligatoriu, opţional şi la 

liberă alegere. Programele curriculare în astfel de Pachete de servicii 

educaţionale [21, 23] vor aborda aspecte ale unui subiect relevant. 

Astfel, beneficiarii vor putea alege subiectele pentru a acumula numărul 

necesar de credite, vor putea selecta instituţia de formare continuă în 

baza nevoilor concrete de formare continuă. Conţinuturile programelor 

curriculare incluse în orice tip de modul de formare urmează să fie: 

• variate; 

• actualizate, revizuite la perioade scurte de timp şi completate cu 

soluţii pentru diferite probleme cu care se confruntă educatorii; 

• aprobate de instanţele abilitate. 

„Programele curriculare pentru formarea continuă [24] pornesc 

de la conţinutul tematic-cadru, dar insistă pe verificarea valorii 

includerii abordării constructiviste de către profesorul care coordonează 

realizarea cunoaşterii informaţiilor date şi transformarea lor în 

http://mises.ro/23/#7#7
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cunoştinţe înţelese raţional, la nivel calitativ, funcţional, aplicabile 

profesionist.‖ 

Conţinutul informaţional al stagiilor de formare continuă se va 

caracteriza prin abordarea aspectelor problematice ale [2, 4]: 

1. sistemului educaţional din Republica Moldova la etapa 

actuală: realizări, probleme şi perspective de dezvoltare (documente de 

politici educaţionale adoptate la nivel de Guvern şi strategii de 

implementare a acestora, noutăţi ce vizează cadrul legislativ de 

funcţionare a instituţiilor de învăţământ, a cadrelor didactice, de 

atestare etc., precum şi hotărâri de Guvern, regulamente etc.); 

2. tendinţelor actuale ale dezvoltării educaţiei timpurii la nivel 

global şi naţional (teorii, cercetări, experienţe, inovaţii relevante în 

domeniile: pedagogic, psihologic, managerial, social etc.); 

3. educaţiei centrate pe cel ce învaţă (cu accentuarea dezvoltării 

copilului ca subiect al propriei dezvoltări, interrelaţionării în educaţia 

timpurie; incluziunii educaţionale, valorificării mediului de învăţare şi a 

experienţei copilului); 

4. managementului calităţii (evaluarea, monitorizarea, 

proiectarea, organizarea, coordonarea procesului educaţional; eficienţa 

şi eficacitatea procesului educaţional; valorificarea oportunităţilor de 

îmbunătăţire a contextului şi procesului educaţional; motivarea şi 

implicarea familiei şi comunităţii în procesul educaţional etc.); 

5. proiectării carierei/profesionalizării ştiinţifice/ghidării în 

dezvoltarea profesională (aspecte ale autoevaluării şi reflecţiei asupra 

propriei activităţi); cercetării şi observării, comunicării; eficienţei 

personale şi publice. Subiecte de conţinut orientative care pot constitui 

tematica unor programe curriculare pentru stagiile de formare continuă 

a cadrelor didactice din educaţia timpurie [9]: 

 Formarea cadrelor didactice. Politici şi strategii europene. 

 Profesionalizarea în contextul paradigmei educaţionale postmoderne. 

 Noile educaţii în teoria şi practica educaţională contemporană. 

• Educatorul constructivist. 

http://mises.ro/23/#7#7
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• Portofoliul cadrului didactic ca instrument de reflecţie şi 

dezvoltare profesională. 

• Rolul educatorului în susţinerea dezvoltării şi facilitarea 

învăţării copiilor. 

• Educaţia constructivistă. Copilul ca subiect al propriei învăţări. 

• Perspective comparative ale educaţiei la vârstele mici. 

• Asistenţa şi protecţia drepturilor copilului de vârstă mică. 

• Incluziunea copiilor cu cerinţe educative speciale. 

• Acordarea primului ajutor medical. 

• Interdependenţa dintre îngrijire, nutriţie şi stimularea 

dezvoltării copilului. 

• Dimensiuni noi ale parteneriatului cu familia: asociaţiile 

părinţilor, consilierea părinţilor, educaţia parentală. 

• Metodologia elaborării şi implementării proiectelor sociale 

• Rolul cadrului didactic în echipa multidisciplinară. 

• Proiectarea şi evaluarea programelor educaţionale. 

• Construirea mediului educaţional din perspectiva noii abordări 

educaţionale a activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. 

• Conţinut, metode şi mijloace specifice activităţilor organizate în 

instituţiile de educaţie timpurie. 

• Modalităţi de formare şi dezvoltare a independenţei şi 

creativităţii copiilor. Specificul conceperii, organizării, desfăşurării şi 

evaluării diferitelor tipuri de activităţi. 

• Jocul ca activitate de bază în perioada de dezvoltare timpurie a 

copilului [9]. Învăţarea prin joc. 

• Cum creăm oportunităţi de învăţare prin descoperire. 

• Metodologia dezvoltării autocontrolului emoţional. 

• Modalităţi de stimulare a gândirii şi creativităţii: tipurile de 

întrebări/întrebări deschise (adevărate şi mimate). 

• Respectarea raportului optim între dirijarea si manifestarea 

liberă, creativă a copiilor etc. 

Furnizorii de servicii de formare profesională continuă activează 

în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea formării 

http://mises.ro/23/#7#7
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profesionale continue, dar, în contextul redimensionării formării 

continue, îşi vor asuma roluri şi responsabilităţi noi [6, 9]. 

Instituţia abilitată în formare continuă a cadrelor didactice [2, 5]: 

• este implicată în activitatea continuă de cercetare a eficienţei şi 

eficacităţii serviciilor prestate; a impactului formării continue a 

educatorilor asupra calităţii procesului educaţional în instituţia de 

educaţie timpurie; a inovaţiilor în domeniu; a nevoilor de formare a 

cadrelor didactice; a cerinţelor înaintate de către societate faţă de 

serviciile educaţionale; 

• stabileşte relaţii de parteneriat cu instituţiile abilitate în 

formarea iniţială a cadrelor didactice pentru a asigura coerenţa şi 

continuitatea în profesionalizarea cadrelor didactice; 

• construieşte parteneriate permanente cu instituţii de educaţie 

timpurie pentru a implementa şi a experimenta, pentru a demonstra 

eficienţa teoriilor, inovaţiilor promovate în cadrul stagiilor de formare 

continuă; 

• include în stagiile de formare continuă vizite de documentare a 

formabililor în instituţiile de educaţie timpurie partenere, oferind 

oportunitatea asistării la activităţi educaţionale publice organizate de 

educatori.  

Concluzii: Cadrele didactice/formatorii care activează în 

instituţiile de formare continuă trebuie să aibă recomandări adecvate, 

cunoştinţe şi experienţă, să demonstreze înţelegerea principiilor de 

învăţare a adulţilor şi de învăţare centrată pe cel ce învaţă, să dispună 

de un sistem de ghidare în carieră, de competenţe necesare şi suficiente 

pentru organizarea formării constructiviste continue a cadrelor 

didactice. Formatorii din centrele de formare continuă [2, 11] sunt 

implicaţi în practica activă şi în cercetare. Aceştea posedă competenţa 

de selectare şi de procesare rapidă a informaţiilor noi, de transpunere a 

acestora în suporturi de curs pentru stagiile de formare şi competenţe de 

analiză, generalizare şi fundamentare ştiinţifică a practicilor şi 

experienţelor didactice ale educatorilor. Instituţiile de formare iniţială 

vor urmări şi vor realiza activităţi de formare continuă a cadrelor 

http://mises.ro/23/#7#7
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didactice tinere (a foştilor absolvenţi angajaţi în câmpul muncii); vor 

oferi consultanţă şi ghidare în carieră; vor facilita elaborarea proiectelor 

individuale de dezvoltare profesională de către foştii absolvenţi - 

actuali angajaţi pentru o perioadă de 1-2 ani. Instituţiile educaţionale 

preşcolare vor organiza activităţi de diagnosticare a nevoilor de formare 

continuă [2, 9] ale cadrelor didactice angajate, vor monitoriza formarea 

continuă a fiecărui angajat, vor facilita participarea cadrelor didactice la 

diferite cursuri de formare continuă, vor evalua calitatea schimbărilor  

produse în practica profesională a angajatului după participare la 

cursuri de formare, vor asigura condiţiile necesare pentru autoformare: 

motivare, mediu, resurse, sprijin. Pentru cadrele didactice noi unitatea 

educaţională va institui programe de mentorat menite să faciliteze 

integrarea socială şi profesională a acestora [2, 3, 1]. 

Mentorul/îndrumătorul este un cadru didactic cu experienţă care oferă 

suport şi informaţii (nu control!) unui cadru didactic neexperimentat. 

Mentoratul este interacţiunea formală ori neformală dintre mentor şi 

persoana patronată pe parcursul unei perioade de timp. Toţi mentorii şi 

pedagogii din program lucrează împreună, urmând aceleaşi etape de 

bază, care includ întrevederi mentor-educator, observări efectuate de 

către mentor asupra demersurilor educative realizate de persoana 

patronată, elaborarea şi lucrul asupra planurilor de dezvoltare 

profesională. Administraţia instituţiei de învăţământ va evalua 

rezultatele programelor de mentorat implementate. Programele de 

mentorat în instituţia de învăţământ pot fi realizate şi în contextul 

certificării cadrelor didactice. Administraţia poate iniţia programe de 

mentorat în cazul integrării în colectiv a cadrelor didactice 

neexperimentate, nou-venite; în cazul iniţierii unor programe de 

implementare a inovaţiilor; în cazul certificării cadrelor didactice etc. 
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN DIVERSE ȚĂRI ALE LUMII. 

STUDIU COMPARATIV 

Stela GÎNJU, dr., conf. univ., 

Gheorghe GÎNJU, dr., lector 

 

Summary 

This article describes the importance of the ecological education, 

by emphasizing the fact that this type of education is not only an 
instrument for solving environmental problems or managing the 

natural resources, but is also a process of a high importance for the 

recognition of the environmental values and the definition of the 

concepts regarding the environment, in order to improve the quality of 
life. There are described the most important conventions on the 

environment: AARHUS, the Rio Declaration, Agenda 21. An essential 

place in this article is reserved to describe the ways in which ecological 
education is realised in various countries: Romania, Austria, The 

Netherlands, Norway, Finland, etc. 

 

Educaţia ecologică nu este doar o forma de educaţie, un 

instrument în rezolvarea problemelor de mediu sau în gestionarea 
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resurselor naturale, dar mai este și un proces de o dimensiune esenţială 

în recunoaşterea valorilor mediului înconjurător şi definirea conceptelor 

privind mediul, având ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii. Educația 

ecologică, fiind compusă din cunoștințe ecologice, deprinderi și valori, 

urmărește să stimuleze dezvoltarea personală, abordarea prin colaborare 

şi critică, dar şi asumarea responsabilităţilor cu privire la deciziile luate 

pentru menţinerea calităţii mediului.  

Existența politicilor de mediu și educaționale ne impun și ne 

permit realizarea educației ecologice în instituțiile de învățământ. 

Documentele care stau la baza politicii de mediu a Uniunii Europene 

sunt Programele de Acţiune pentru Mediu, care reprezintă de fapt o 

combinaţie de programe pe termen mediu, corelate printr-o abordare 

strategică şi constau într-o tratare verticală şi sectorială a problemelor 

ecologice [5].  

În diverse țări ale lumii, educația ecologică se realizează în mod 

diferit, dar se bazează pe politicile existente. La momentul actual există 

cca 200 de convenții, declarații, memorandumuri cu referință la 

protecția mediului ambiant. Convenţia privind Accesul la Informaţie, 

Justiţie şi Participarea Publicului la Adoptarea Deciziilor în Domeniul 

Mediului (AARHUS) presupune în unul dintre articole „Fiecare parte 

va promova educația ecologică și conștientizarea publicului în 

problemele de mediu, în special modalitățile de acces la informație, 

participarea la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu 

[6]. 

Declarația de la Rio (1992), în principiul 10 indică că problemele 

de mediu sunt cel mai bine tratate prin participarea tuturor cetăţenilor 

interesaţi, la un nivel relevant [6]. 

Un alt document important care stă la baza educației ecologice a 

comunității, utilizat de mai multe țări din lume, este Agenda 21, 

document apărut ca urmare a conferinței UNCED de la Rio (1992). 

Agenda 21 identifică educația ca fiind „esențială pentru promovarea 
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sustenabilității și îmbunătățirea capacității oamenilor de a aborda 

problemele de mediu și de dezvoltare.‖ [6]. 

Declaraţia de la Stockholm, adoptată în cadrul Conferinţei 

Naţiunilor Unite pentru Mediu, a proclamat datoria fiecărui om de a 

proteja şi ameliora mediul înconjurător: „Resursele naturale ale 

globului, inclusiv aerul, apa, pământul, flora şi fauna şi, în mod 

deosebit eşantioanele reprezentative ale ecosistemelor naturale trebuie 

protejate în interesul generaţiilor prezente şi viitoare printr-o 

planificare sau o gestionare atentă, după nevoi” [8]. 

Să parcurgem în continuare traseul de realizare a educației 

ecologice în diverse țări:  

În România sunt implementate proiecte şi programe de educaţie 

ecologică, de la nivel de grădiniţe la instituţii de învăţământ superior. 

Dintre cele mai semnificative sunt următoarele: „Ne jucăm şi 

reciclăm‖, program de educaţie ecologică pentru preşcolari; „Școli 

pentru un viitor verde‖, adresat tuturor școlilor și grădinițelor din 

România, având ca scop informarea preşcolarilor, a elevilor, cadrelor 

didactice, părinţilor şi comunităţii locale cu privire la problemele 

actuale ale mediului; „Eco-grădinița‖ și „Eco-şcoala‖ este un program 

internaţional ce are ca scop îmbunătăţirea calităţii mediul, având 

activităţi specifice ce reprezintă o alternativă ecologică, de petrecere a 

timpului liber. La nivel internațional, programul Eco-Şcoala este 

coordonat de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător, care 

reuneşte organizaţii neguvernamentale ce acţionează la nivel naţional în 

domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Eco-Şcoala a debutat 

ca program-pilot în anul 1994 cu sprijinul Comisiei Europene, iar acum 

se află în diferite stadii de implementare în 24 de state europene şi în 

Republica Africa de Sud, înglobând peste 7.000 de şcoli participante şi 

2.360 de Eco-Şcoli [1].  

În Norvegia cadrele didactice din instituțiile preuniversitare sunt 

obligate să posede studii speciale în domeniul educației ecologice. Ele 

trebuie să dețină cunoștințe elementare din domeniul ecologiei și 
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protecției mediului, să știe despre starea actuală cu referință la resursele 

naturale ale țării, să posede competențe din domeniul didacticii. În 

instituțiile de învățământ superior viitoarele cadre didactice au lecții 

practice, în câmp, unde observă, investighează diverse fenomene 

naturale.  

În Finlanda, instruirea ecologică sistematică a preșcolarilor  

începe de la 5 ani în centre specializate, numite „Centre ale Naturii‖, 

unde sunt valorificate metode variate, cum ar fi jocul, observarea, 

experimentele ș.a. În Finlanda există o organizație, Asociaţia 

Finlandeză pentru Educaţia de Mediu care este axată pe promovarea, 

elaborarea şi susţinerea educaţiei ecologice. Obiectivul de bază constă 

în majorarea numărului de profesori şi specialişti, care ar avea 

competențe ecologice pentru a ajuta copiii şi tinerii de a obţine 

cunoştinţe, deprinderi, aptitudini şi valori pentru promovarea 

dezvoltării durabile [1]. 

În Austria există un program-cheie de ecologizare a școlilor 

„Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă (Education for Sustainability 

(ECOLOG)‖. De asemenea, în Austria din anul 2002 există Premiul 

Naţional Guvernamental pentru Performanţe în domeniul Mediului 

pentru şcoli şi instituţii de învăţământ, fiind un mecanism stimulatoriu 

pentru promovarea educației ecologice [1].  

În Olanda, sub monitorizarea statului are loc proiectul de 

ocrotire a landșafturilor naturale. De asemenea, în această țară 

funcționează Institutul de educație și instruire pentru ocrotirea 

mediului. 

În școlile din Elveția, din anul 1919 până în prezent elevii 

studiază o disciplină separată „Protecția mediului‖, din anul 1988 a fost 

schimbată doar metodica predării acestui curs [1].  

În Japonia există foarte multe tradiții, care au tangență cu 

educația ecologică a copiilor, începând de la cea mai fragedă copilărie. 

În legătură cu urbanizarea intensă, populația din Japonia folosește orice 

moment prielnic pentru realizarea contactului cu natura. Contactul cu 
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natura se manifestă în realizarea micilor terenuri verzi, unde pe câțiva 

metri pătrați japonezii pot reprezenta toata variația naturii țării; în 

organizarea Sărbătorii destinate înfloririi Sacurei; în dezvoltarea artei 

bonsai; în anularea lecțiilor când cade prima zăpada sau înflorește 

Sacura [4]. 

În SUA, educația ecologică mai intensă a început în anul 1962, 

după apariția cărții „Primăvara mută‖ de R. Karson în care se descrie 

dispariția păsărilor din cauza otrăvirii solului, atmosferei și apei cu 

pesticide. Rezonanța acestei cărți a condus la organizarea în anul 1970 

a Zilei Pământului, care are loc și până în zilele noastre în toate țările 

lumii pe data de 22 aprilie.  

Indiferent de modalitatea de realizare a educației ecologice este 

important realizarea ei la nivel de umanitate, deoarece este un „proces 

menit să atragă categorii de oameni care să fie conştienţi şi preocupaţi 

de problemele mediului înconjurător şi de problemele complementare, 

oameni care au cunoştinţele, atitudinea, abilitatea, motivaţia şi 

capacitatea de a lucra individual şi colectiv pentru găsirea unor soluţii 

problemelor actuale dar şi pentru prevenirea apariţiei altora‖[apud 2]. 
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UNELE ASPECTE ALE VÂRSTEI BIOLOGICE ȘI GRADULUI 

DE ÎMBĂTRÂNIRE A ORGANISMULUI 
Lidia COJOCARI, dr., conf. univ. 

 

Summary 

It was determined at 40% of young people a level of 6.51 ± 5.93 
u.c. of aging, certifying that they must draw attention to the lifestyle 

and to perform deeper investigations, information given by the CVP 

values (1.5-2.3). It was determined a state of psycho-emotional tension 
which request a higher regulatory systems, responsible for adapting 

and increasing effort for the maintenance of homeostasis. 

 

Îmbătrânirea populaţiei reprezintă un fenomen global ireversibil, 

legat în mod direct de aspectele cotidiene ale vieţii umane şi vizează 

problemele de care depinde prosperitatea economică, investiţiile şi 

cheltuielile, piaţa forţei de muncă, sistemele de sănătate, învățământ, 

impozitarea şi transferul proprietăţii altei generaţii. Acest proces 

influenţează şi asupra structurii morbidităţii, a ratei mortalităţii 

populaţiei, componenţei familiilor, condiţiilor de viaţă etc. Procesele 

socio-demografice şi economice caracteristice ultimei perioade se vor 

accentua în deceniile următoare, fapt ce transformă problema protecţiei 

sociale a persoanelor vârstnice în provocare fundamentală atât pentru 

ţările dezvoltate, cât şi pentru cele aflate în tranziţie [4, p. 15]. De faptul 

cum şi care este starea fiziologică a persoanelor de vârsta a treia va 

depinde starea societăţii.  

E cunoscut că printre oamenii de vârsta a treia sunt răspândite 

maladiile ce ţin de extenuare a unor organe şi sisteme de organe. Cu cât 

durata vieţii persoanelor este mai îndelungată cu atât perioada de 

funcţionare stabilă a organismului e mai mare. Însă, e regretabil faptul, 

http://dpus.usv.ro/docs/A6/A6.4_continut_dezvoltare_durabila_(sustenabilitatea).pdf
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că longevitatea scade din an în an, atât în plan mondial precum şi în 

Republica Moldova [5, p. 10]. 

Conform datelor statistice, cea mai lungă durată a vieţii o are 

populaţia din Franţa, Republicile Asiei Mijlocii [11, p. 77]. Datele 

Biroului Naţional de Statistică a Republicii Moldova [13] atestă o 

descreştere a natalităţii, mortalităţii şi sporului natural al populaţiei, atât 

în localităţile urbane, cât şi rurale. Actualmente problema este destul de 

discutabilă.  

În secolul XX începutul secolului XXI societatea manifestă un 

interes deosebit pentru gerontologie, având în vedere că ponderea 

persoanelor vârstnice are tendinţă evidentă de creştere. Conform 

estimărilor ONU, în 2000 numărul persoanelor cu vârsta de peste 60 de 

ani a fost de 610 mln, iar către anul 2025 această cifră va depăşi un 

miliard, adică 15% din numărul total al populaţiei de pe glob. 

Îmbătrânirea vertiginoasă a populaţiei, în deosebi în ţările economice 

dezvoltate şi creşterea speranţei de viaţă la cca 80 de ani face ca 

persoanele de peste 60 de ani să reprezinte până la 21-25% din totalul 

populaţiei, ceea ce sporeşte interesul pentru cercetările gerontologice 

[3, p. 22].  

Actualmente, în multe state sunt realizate modificări în structura 

asistenţei medicale şi sociale, în instruirea şi perfecţionarea lucrătorilor 

medicali şi sociali în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor 

vârstnice şi bătrâne. Scopul major al gerontologiei este distingerea 

longevităţii active şi creatoare. Descifrarea mecanismelor îmbătrânirii 

asigură elucidarea cauzelor apariţiei afecţiunilor caracteristice vârstei 

înaintate şi realizarea diverselor modalități de prevenire şi tratament [2, 

p. 45; 10, p. 122].  

Interesul biologilor şi al medicilor, actualmente este focusat spre 

studiul fenomenelor fiziologice şi patologice care în organismul 

vârstnicului decurg altfel decât în cel al tinerilor, manifestând la 

persoanele vârstnice (60-70 ani), bătrâne (75-89 ani) sau longevive 

(peste 90 de ani) anumite particularităţi de funcţionare a sistemelor 
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fiziologice ale proceselor metabolice şi ale afecţiunilor [6, p. 27; 9, p. 

69]. 

În societatea modernă acumularea cunoştinţelor de către oameni 

nu este percepută de tineri ca o sursă valoroasă de înţelepciune, ci ca un 

lucru demodat. Societatea contemporană, definită prin disoluţia familiei 

extinse, echivalează bătrâneţea cu neputinţă, boală, lipsa de 

discernământ, dependenţa de alţii, bătrânii fiind consideraţi o povoară 

pentru societate [12, p. 9]. 

Conform prognozelor ONU, speranţa de viaţă la naştere pe glob 

este în continuă creştere: de la 47 ani în 1950-1955 la 65 ani în 2000-

2005, fiind preconizată să ajungă la 75 ani în 2045-2050. În acelaşi 

timp, fertilitatea pentru fiecare femeie este în descreştere: de la 5,0 în 

1950-1955 la 2,6 copii în 2000-2005, fiind prognozat să ajungă la 2,0 

copii în 2045-2050. Fertilitatea mică şi mortalitatea scăzută vor avea 

drept consecinţă creşterea ponderii populaţiei vârstnice la nivel 

mondial. Îmbătrânirea vertiginoasă a populaţiei în ţările economic 

dezvoltate, cu creşterea speranţei de viaţă la cca 80 ani, va cauza 

creşterea ponderii persoanelor vârstnice de la 14 mil (0,5%) în 1950 

până la 394 mil (4,3%) în 2050, fapt care va necesită dezvoltarea 

cercetărilor gerontologice. 

Astfel, reieșind din cele relatate ne-am propus ca scop evaluarea 

unor aspecte ale vârstei biologice și gradului de îmbătrânire a 

organismului.  

În investigaţii au fost implicaţi 35 persoane cu vârsta cuprinsă 

între 19-37 ani. Pentru realizarea obiectivelor trasate am aplicat mai 

multe metode: sistematizarea și analiza, chestionarea, proba clino-

ortostatică etc. 

Îmbătrânirea populaţiei este o manifestare a modificărilor 

structurii de vârstă a populaţiei survenite în procesul tranziţiei 

demografice sau revoluţiei demografice [7, p. 212]. Populaţia se 

consideră „tânără‖ atunci când persoanele în vârsta de 60 ani şi peste 

constituie mai puţin de 8%. Dacă ele constituie 8-12% - este „perioada 
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de preîmbătrânire‖, dacă 12% şi mai mult – de îmbătrânire 

demografică.  

Evoluţia structurii pe vârste a populaţiei pe parcursul ultimilor 

ani estimează amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrânire 

demografică. În  anul 2009, comparativ cu anul 2004, s-a estimat 

reducerea ponderii populaţiei tinere de 0-14 ani de la 19%, respectiv, la 

16,7% şi creşterea ponderii persoanelor în vârstă de peste 55 ani, de la 

18% la 20,5% [13].  

Coeficientul de îmbătrânire a populaţiei RM (numărul populaţiei 

în vârsta de 60 de ani şi peste la 100 locuitori) în perioada anilor 2005 - 

2013 a vizat o tendinţă spre creştere de la 13,6 în 2005 spre 14,17 în 

2010, iar în 2013 a atins cota de 15,7, care conform scării G. Bojio-

Garnier, valoarea coeficientului de 12 şi mai mult se califică ca 

„îmbătrânire demografică‖. 

Potrivit datelor unui studiu întreprins în 2011 de Guvernul 

Republicii Moldova, cu asistenţa Departamentului de Afaceri 

Economice şi Sociale al Naţiunilor Unite (UNDESA), populația în 

vârstă de 50 de ani și peste constituie 27,9% din totalul populației 

Republicii Moldova, dintre care femei - 57,3% (diferențele de gen se 

explică prin faptul că speranța de viață la femei este mai mare), iar 59% 

din populaţia de 50 de ani și peste locuiește în mediul rural. Pe 

regiunile economico - geografice cea mai mare pondere a populației în 

vârstă de 50 de ani și peste revine Nordului (32,4%), urmată de Sud 

(27,9%), Centru (27,0%) şi municipiul Chişinău (26,0%). Populaţia 

urbană atestă un caracter tânăr, pe când populaţia rurală se evidenţiază 

printr-un grad mai mare de îmbătrânire. În Republica Moldova este cea 

mai înaltă din Europa cotă a populației care locuiește în mediul rural. În 

prezent, în mediul urban populaţia în vârstă de pensionare (57 ani 

pentru femei şi 62 ani pentru bărbați) constituie 15,2%, iar în mediul 

rural 16,1%. În acest context, putem menţiona că ritmurile înalte de 

îmbătrânire a populaţiei Republicii Moldova se datorează, în primul 

rând îmbătrânirii populaţiei din mediul rural, ținând cont de faptul că 
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populaţia rurală constituie 58,9% din totalul populaţiei statului (2013). 

Acest fenomen este determinat de tendinţa actuală a populaţiei tinere 

spre migrare către mediu urban, sau în afara ţării. 

Creşterea rapidă a ponderii populaţiei vârstnice provine din 

totalitatea generaţiilor numeroase născute în perioada anilor 1970-1990. 

Generaţiile puţin numeroase născute după anul 1990 vor deţine, după 

anul 2020, poziţia centrală atât în populaţia de la care vor proveni 

viitorii copii ai ţării, cât şi în populaţia economic activă. Accentuarea 

procesului de îmbătrânire pe parcursul următorilor ani nu poate fi 

evitată. Toate acestea determină obiectivul principal al politicilor în 

domeniul demografic: acomodarea societăţii la un nou profil al 

structurii pe vârste a populaţiei. 

Astfel, situaţia demografică actuală din Republica Moldova şi 

tendinţele care se prefigurează în acest domeniu necesită elaborarea 

unei strategii în domeniul populaţiei, care trebuie să fie o parte 

componentă a strategiei de dezvoltare social-economică a ţării, cu 

prevederea măsurilor de stopare a declinului natalităţii şi asigurarea 

creşterii echilibrate a acesteia, scăderea în continuare a mortalităţii, 

precum şi reducerea fluxurilor migratorii la dimensiuni fireşti. 

Pentru a determina gradul de îmbătrânire la indivizii implicați în 

studiu inițial am determinat variațiile vârstei cronologice, numită și 

calendaristică, care constituie un repaus important pentru care fiecare 

an de viaţă și aduce în mod normal  noi sporuri de masă şi volum ale 

corpului şi schimbări ale formei şi proporţiilor acestuia, şi se măsoară 

prin timpul astronomic (ani, luni, zile). Vârsta biologică s-a determinat 

în baza mai multor parametri fiziologici - tensiunea arterial, presiunea 

pulsului, echilibrul static, indicii respiratori.  

Astfel, vârsta cronologică a variat în limite 20-37 ani. Apoi am 

determinat vârsta biologică, care reprezintă vârsta cronologică, ce 

conţine, în mod normal, aspecte biologice constante a subiectului 

examinat și a variat în limite destul de mari între 23,90 și 52,27. Vârsta 

biologică corespunzătoare a variat în limitele 29,14 și 47,38. În baza 

acestor date am determinat gradul de îmbătrânire și am obținut 
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următoarele (fig. 2): la 40% din tineri s-a determinat un grad de 

îmbătrânire de 6,51±5,93 u.c., care atestă un grad de îmbătrânire 

mare și ei trebuie să atragă atenție asupra modului de viață și să 

consulte investigații la medic. În favoarea acestor date se pronunță și 

valorile capacității vitale a plămânilor care au variat între 1,5 și 2,3 l; 

echilibrul static 0,04 - 0,2 etc.; la 60% din respondenți s-a determinat 

un grad de îmbătrânire mic de -5,43 u.c. și atestă un grad mic al 

îmbătrânirii, dar este necesar ca ei să revadă unele aspecte ale 

modului de viață. 

Prin urmare, gradul de îmbătrânire determinat vizează despre 

starea individuală a sănătății la 40% satisfăcătoare și vârsta biologică 

care depășește vârsta calendaristică, atestă suprasolicitarea 

structurilor funcționale și epuizarea rezervelor funcționale ale 

organismului. 

Deci, toatele persoanele implicate în studiu necesită să-și 

revadă stilul de viață și să adopte un mod de viață sănătos. 

Procesul de îmbătrânire a organismului este însoţit de o 

diminuare a capacităților funcţionale. În mod general, această alterare 

se manifestă evident în situațiile care pun în joc rezervele funcţionale 

(efort, stres, maladii acute). Diminuarea rezervelor funcţionale induce 

la rândul său o reducere a capacităţii organismului de a se adapta la 

situaţiile de agresiune. Totodată multe sisteme de reglare a parametrilor  

fiziologiei se dovedesc mai puțin afectate. Menționăm că această 

reducere funcţională legată de îmbătrânire este foarte variabilă de la un 

organ al altul. Mai mult, la aceeaşi vârstă, alterarea unei funcţii variază 

mult de la o persoană la alta. Populaţia este astfel caracterizată de o 

mare eterogenitate. Prin urmare, consecinţele îmbătrânirii pot să fie 

foarte importante la persoanele în vârstă şi să fie minime, chiar absente 

la alţi indivizi de aceeaşi vârstă. 

Manifestările de îmbătrânire a sistemelor de organe sunt evidente 

sub trei aspecte: îmbătrânirea „normală‖ cu declinul gradului progresiv 

al capacităţilor funcţionale, accidente catastrofice temporare de declin 
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al funcţiei cu posibilitatea ulterioară de reabilitare, progresarea 

afecţiunilor cu declinul rapid al funcţiilor psihice [1, p. 33; 8, p. 68]. 

Pentru aprecierea procesului de îmbătrânire, de obicei, se iau în 

consideraţie câteva grupuri de criterii, care demonstrează tipurile de 

acţiuni profilactice şi de corecţie. Îmbătrânirea se manifestă prin 

schimbările tipice, ale indicilor fiziologici, dintre care cele mai 

frecvente şi tipice sunt următoarele: micşorarea nivelului 

metabolismului bazal cu 20 %, micşorarea vitezei propagării 

impulsurilor nervoase cu 15% de la nivelul menţionat la 25-30 de ani, 

micşorarea cantităţii de lichid intracelular cu 25%, micşorarea indicelui 

cardiac cu 30-35%; micşorarea vitezei filtrării glomerulara cu 40-45%, 

scăderea circulaţiei renale cu 50-55%, scăderea capacităţii vitale a 

plămânilor cu 55-60%, scăderea vitezei fluxului sangvin cu 65-75%, 

micşorarea numărului total de celule în diferite organe cu 5-15%, 

reducerea considerabilă a vitezei proceselor de regenerare a organelor 

în urma scăderii potenţialului de creştere celular [5, p. 108]. 

Funcţia inimii este de a pompa sânge bogat în oxigen către toate 

ţesuturile corpului. Abilitatea inimii de a face acest lucru eficient este 

afectată îndeaproape de cel puţin trei sisteme: plămânii, vascularizaţia 

şi sângele. Vârsta sau bolile acestor sisteme vor afecta direct funcţia 

inimii. Debitul cardiac sau volumul sângelui pompat către ţesuturile 

corpului în fiece minut depind de frecvenţa contracţiilor cardiace şi de 

volumul sângelui ejectat cu fiece contracţie. Ritmul cardiac poate fi 

influenţat de o mulţime de factori externi, totuşi, intrinsec, ritmul 

cardiac depinde de funcţia ţesutului excitoconducător şi de stimularea 

sistemului nervos autonom [1, p. 322].  

Schimbările corelate cu vârsta în ţesutul cardiovascular pot fi 

găsite în fibrele cardiace, contracţiile în ţesutul conductor şi în structura 

valvelor. Deşi numărul iniţial de miocite descreşte, volumul miocitelor 

pentru un nucleu este în creştere în ambele ventricule. De obicei, 

microvascularizaţia coronariană nu se acomodează la aceste creşteri ale 

volumului ţesutului, astfel apare pericolul unei ischemii cardiace. 

Aceste schimbări tind să sporească duritatea pereţilor vaselor, descreşte 
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sensibilitatea la stimularea beta-adrenergică. Aceste două schimbări 

asociate în controlul ritmului cardiac pot sau nu pot afecta ritmul 

cardiac după un efort fizic. Debitul cardiac este menţinut la indivizii în 

vârstă dacă volumul bătăilor este capabil de a intensifica şi a compensa 

orice ritm cardiac deviat de la normă. Acesta este cazul în care persoana 

rămâne fizic în formă, dar, de obicei, în starea de repaos şi la un efort 

sub maximal debitul cardiac tinde să descrească cu vârsta din cauza 

diminuării volumului bătăilor. Contractibilitatea miocardului este direct 

afectată de stimularea sistemului nervos, simpatic în special, de 

receptorii beta-adrenergici.  

Cu vârsta, densitatea capilarelor musculare scade şi limitează 

aprovizionarea ulterioară adecvată a muşchilor activi. Au loc alteraţii 

tipice în răspunsul vascular la exerciţiu în funcţie de vârstă. 

Antrenamentele fizice au un efect semnificativ asupra tuturor indicilor 

vasculari, cu excepţia indicelui de volum de la sfârșitul sistolei. 

Totodată creşterea consumului maximal de oxigen şi a capacităţii de 

muncă la vârstnici şi tineri nu diferă prea tare. Maleabilitatea arterei 

carotide scade cu 40-50% la bărbaţii sănătoşi care suferă de 

sedentarism şi la femeile între 25 şi 75 de ani. Conform unor studii 

recente, efortul fizic atenuează pierderea maleabilităţii vasculare [5, 

p.209]. 

În structura mortalităţii populaţiei, bolile cardiovasculare sunt 

printre primele, în special, printre bătrânii de vârstă înaintată. Scleroza 

miocardului la vârstnici provoacă micşorarea capacităţii contractile, a 

complianţei şi dilatarea volumului camerelor cardiace. Micşorarea 

contractilităţii cardiomiocitelor este consecinţa şi a devierii echilibrului 

electrolitic, care contribuie la dereglările excitabilităţii; prin acesta se 

explică apariţia foarte frecventă a aritmiilor, insuficienţa nodului 

sinuzal, bradicardia şi diversele blocade ale conductibilităţii cardiace.  

Pe parcursul vârstei înaintate se modifică hemodinamica prin 

creşterea presiunii arteriale, în special a celei sistolice. Presiunea 

venoasă, dimpotrivă, scade, iar menţinerea la niveluri superioare indică 

o insuficienţă cardiacă latentă.  
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Schimbările asociate cu vârsta înaintată vizează toate aspectele 

sistemului de transport al oxigenului, inclusiv vascularizarea. În 

reabilitare este important să se ţină cont că programele de exerciţii 

fizice încetinesc declinul aproape al tuturor sistemelor organismului, 

inclusiv şi al sistemului vascular. Cu toate acestea, ele nu pot elimina 

complet declinul inevitabil care apare o dată cu avansarea în vârstă.  

Întrucât în calitate de sistemă fiziologică de conducere, care 

determină posibilităţile adaptaţionale a organismului, evidenţiem 

sistemul cardiovascular, evident că este vorba de rezervele funcţionale 

a acestei sisteme, inclusiv şi a rezervelor de reglare a ei. Din gama 

diversă a testelor de încărcare (efort) ne-am decis să aplicăm proba 

clino-ortostatică, datorită simplităţii de realizare şi starea vârstnicilor. 

Proba clinico-ortostatică pasivă numită şi neurovegetativă, 

urmăreşte adaptarea neurovegetativă a sistemului cardiovascular la 

modificările de poziţie din „clino‖ în „ortostatism‖ prin aprecierea 

iniţială a frecvenţei contracţiilor cardiace şi tensiunii arteriale după o 

perioadă de stabilizare a valorilor din „clinostatism‖ timp în care se 

face analiza. Indicele tensionării caracterizează gradul de coordonare 

centralizată al ritmului. La persoanele fizic sănătoase acest indice în 

normă corespunde valorilor 80-100 unităţi cu oscilaţii pe parcursul a 24 

ore între 70-150 unităţi. 

Rezultatele probei clino-ortostatice au vizat  FCC în poziţie clino 

a fost de 77,5±2,7, iar în poziţie ortostatică - 97,8±2,6. Indicele 

tensionării s-a determinat în poziţie orizontală  de 265,32±43,76 un. c., 

ortostatică – 446,45±75,06 un. c. și atestă solicitarea sistemelor 

reglatoare superioare, responsabile de adaptare, care estimează preţului 

efortului pentru menţinerea homeostazei. Cu cât sistemele reglatoare 

mai puţin sunt implicate în păstrarea homeostazei în repaus cu atât este 

mai mare şi eficace mobilizarea organismului la eforturi externe.  

Astfel, în baza celor relatate am determinat la 40% din tineri un 

grad de îmbătrânire de 6,51±5,93 u.c., care atestă un grad de 

îmbătrânire mare și ei trebuie să atragă atenție asupra modului de 

viață și să efectueze investigații mai profunde, date vizate și de 
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valorile CVP (1,5-2,3). S-a determinat o stare de încordare 

psihoemoţională care atestă solicitarea sistemelor reglatoare superioare, 

responsabile de adaptare şi creşterea preţului efortului pentru 

menţinerea homeostazei.  
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FACTORI DE RISC ÎN DEZVOLTAREA SOCIO-

EMOŢIONALĂ A PREŞCOLARILOR 
Efrosinia HAHEU-MUNTEANU, dr., conf. univ. 

 

Summary 
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In this study we would like to emphasize the importance of the 
activities of preschool institutions/kindergartens in the emotional and 

social development of preschoolers, the abilities which determine a 

child to be able to live in a permanent association with the others, to be 

capable of friendly relations and, particularly, to wish to maintain 
relations with his/her coevals. 

The study also goes deeply into the problematics of the risk 

factors in social and emotional development of children, described by 
different researches, which have emphasized the importance of parents’ 

behaviour in social and emotional formation and development of the 

children of early childhood. 
 

În literatura de specialitate întâlnim numeroase studii asupra 

diferitelor particularităţi ale dezvoltării socio-emoţionale privind 

modificările ce apar în cadrul personalităţii, emoţiilor, şi în relaţiile 

individului cu ceilalţi. La orice vârstă, modul în care este 

conceptualizată şi evaluată propria persoană influenţează nu numai 

performanţele cognitive, ci şi funcţionarea organismului din punct de 

vedere somatic. Emoțiile joacă un rol crucial în dezvoltarea copiilor, 

încă din primele momente de viață. În literatura de specialitate, o serie 

de autori (Neacșu, I., 2010; Botiş, A., Mihalca, L., 2007; Roco, M., 

2004; Goleman D., 1995) consideră dezvoltarea socio-emoțională 

capacitatea de a recunoaște și de a interpreta emoțiile într-o situație 

dată, este importantă pentru dezvoltarea de interacțiuni pozitive și 

relații autentice cu ceilalți. Modul în care adulții răspund la emoțiile 

copiilor este esențial în a-i ajuta pe aceștia să-și înțeleagă și să-și 

regleze propriile emoții. 

Racu I. şi Verdeş A. [5, p.10] studiind copii neglijaţi, proveniţi 

din familii temporar dezintegrate, observă că lipsa suportului afectiv 

generează dezorganizare emoţională, sensibilitate excesivă, dependenţe, 

anxietate, agresivitate, iritabilitate, nevoia de protecţie şi atenţie, 

sentimente de vinovăţie. 

Factori de risc în planul dezvoltării sociale și emoționale a 

personalităţii copilului poate fi considerat și stilul educativ al părinţilor. 
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În cazul în care acesta este caracterizat prin abuz de autoritate (climat 

educaţional hiperautoritar), răsfăţ excesiv (climat educaţional 

hiperpermisiv) sau indiferenţă, dezvoltarea emoţională a copilului poate 

fi afectată.  

Cunoştinţele precare ale părinţilor despre modul în care se 

dezvoltă copiii şi convingerile acestora despre ce copiii lor ar trebui să 

ştie până la o anumită vârstă s-au dovedit a fi un important factor de 

risc. Atitudinile părinţilor faţă de copiii lor variază de la toleranţă 

excesivă până la atitudini extrem de dure faţă de comportamentele 

inadecvate ale copiilor. Sursa acestor atitudini este reprezentată de 

aşteptările părinţilor care pot fi nepotrivite în raport cu vârsta, respectiv 

cu abilităţile copilului. Atitudinea părintelui faţă de cunoaşterea 

insuficientă a reperelor în dezvoltarea copiilor pot fi surse de erori în 

educaţie [2, p. 40]. 

Emoțiile sunt utile și funcționale atunci când le facem față într-

un mod potrivit, dar pot crea dificultăți importante atunci când nu sunt 

înțelese, când sunt slab reglate. Teoriile moderne ale emoțiilor au arătat 

că toate emoțiile joacă un rol fundamental în reglarea comportamentală 

și că nu există emoții „complet bune‖ sau emoții „complet rele‖, ci doar 

emoții care ne sunt de ajutor și emoții care ne rănesc, în funcție de 

modul în care noi alegem să răspundem la ele.  

Deși sunt emoții negative, frica pregătește individul pentru a 

percepe și a evita amenințarea, în timp ce furia îl pregătește pentru a 

percepe și îndepărta obstrucțiile, deci amândouă pot fi „folosite‖ în 

interesul nostru. Noi, adulții trebuie să-i învățăm pe copiii noștri: să-și 

recunoască și să-și regleze emoțiile, atât pe cele pozitive cât și pe cele 

negative, în propriul beneficiu.  

În funcție de calitatea și tipul emoției vorbim de afectivitate 

pozitivă și afectivitate negativă. Afectivitatea negativă este efectul 

repetitiv al trăirilor emoționale negative și se manifestă prin: anxietate, 

depresie, iritabilitate, lipsa de speranță, sentiment de neajutorare. 

Afectivitatea pozitivă se referă la stările și trăsăturile emoționale care 
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induc percepții pozitive de sine (stima de sine, auto-eficacitate), ale 

lumii și ale viitorului. 

Un rol esențial în prevenirea afectivității negative îi revine 

educației socioemoționale. Ea trebuie sa-i formeze copilului abilitatea 

de a identifica, exprima, controla emoțiile. Cercetările din domeniu au 

relevat o tendinţă mondială a generaţiei actuale de copii de a avea mult 

mai multe probleme emoţionale comparativ cu generaţiile anterioare. În 

instituțiile de învățământ educaţia emoţională a copiilor este neglijată 

în favoarea pregătirii academice; astfel, se impune o nouă perspectivă 

referitor la ceea ce ar trebui să ofere şi să formeze şcolile: o dezvoltare 

completă a copiilor care să le asigure o adaptare optimă la problemele 

cu care se confruntă iar acest lucru trebuie să se realizeze încă din 

învăţământul preșcolar.  

Având în vedere dezvoltarea sub aspect social a personalității, 

mulţi autori evidențiază că acesta include componente cognitive, 

emoţionale şi comunicativ-comportamentale.  

 Componenta cognitivă este caracterizată prin capacitatea de a 

recunoaşte, a analiza şi a anticipa dezvoltarea interacţiunilor 

interpersonale, ținând seama de contextul schimbării. 

 Componenta emoţională este un dispozitiv senzorial ce 

orientează părțile din perspectiva valorică, cu care aceștia mențin un 

contact direct. Aceasta include, de asemenea, capacitatea de a 

recunoaşte şi de a gestiona stările personale și a celeilalte părți, de a 

controla propriile sentimentele, pentru a pătrunde în contextul personal 

şi sociopsihologic a situaţiei de interacţiune. 

 Componenta comunicativ-comportamentală este evidentă în 

reușita interacţiunii comunicative și în construirea productivă a 

relaţiilor. 

Aici putem aminti și numele psihologului american Festinger, cu 

teoria „disonanţei cognitive”, conform căreia oamenii refuză să se 

gândească la lucruri care le provoacă sentimente, emoţii negative. 

Totodată, în urma relaţionărilor interpersonale există tendinţa de a 
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selecta ideile care sunt conforme cu valorile proprii şi care declanşează 

sentimente pozitive. Din aceste opinii rezultă intercondiţionările între 

emoţie/sentimente şi gândire.  

La etapa actuală a cercetărilor în domeniu, savanții din Moldova 

evidențiază structura complexă și integră a procesului de socializare a 

preșcolarilor. De exemplu, Racu J. [6, p. 265] susține că esenţa 

procesului de socializare a unui preşcolar se constituie din 

caracteristici, precum ar fi familiarizarea cu lumea obiectelor şi cu 

lumea relaţiilor umane, care au loc în activităţile propriu-zise mult 

direcționale, tipice pentru acest segment de vârstă. Principalele 

mecanisme de dezvoltare socială a copiilor sunt: imitarea, 

reglementarea prin reflex, identificarea emoţională, orientare socială, 

reglementarea normativă şi inductivă, experienţă socială şi culturală, 

creativitatea, monitorizarea, evaluarea şi reflecția. În dezvoltarea 

socială a copiilor se disting două direcţii principale: influenţa „naturală‖ 

a factorilor sociali, precum şi procesul semnificativ de educaţie și 

învățământ ordonat.  

Astfel, conştientizarea rolului educației socioemoționale și mai 

cu seamă a factorilor de risc în dezvoltarea socioemoţională a copiilor 

este esenţială pentru prevenirea problemelor de sănătate mentală şi 

menţinerea unei funcţionalităţi normale. Pe de altă parte, interacţiunea 

inadecvată a factorilor poate contribui la dezvoltarea deficitară a 

competenţelor emoţionale şi sociale, care pot deveni în timp sursă de 

tulburări emoţional-comportamentale. 

Copiii ale căror abilități emoționale și sociale sunt insuficient 

dezvoltate pot avea probleme serioase mai departe în viață. De la 

inadaptarea școlară și inevitabila rezistență pană la agresivitate, furie 

necontrolată, anxietate sau depresie. Specialiștii au demonstrat că 

aceste probleme se întâlnesc mai rar la copiii dezvoltați socio-

emoțional. 

Părinții, dar și educatorii sunt cei care contribuie la dezvoltarea 

emoțională a copiilor prin socializarea emoțiilor. Această socializare se 
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realizează prin reacțiile avute la emoțiile exprimate de copil, prin 

discuțiile despre emoții sau prin exprimarea propriilor emoții.  

Dezvoltarea socioemoţională a preşcolarilor este influenţată de 

factorii intrapersonali (factori biologici, de temperament, factori 

cognitivi) cu o puternică componentă înnăscută şi factorii interpersonali 

(interacțiunile cu alți copii, cu părinții sau educatorii) influențați de 

normele și valorile culturii din care provine o persoană. 

Factorii biologici se referă la componenta genetică înnăscută. 

Temperamentul, cu toate că nu poate fi modificat la nivel de 

predispoziţii de reacţie emoţional-comportamentale, poate, prin 

influenţele de mediu, să fie ameliorat compensatoriu. Implicit se 

dezvoltă şi capacitatea de adaptare a copilului. Factorul 

cognitiv  presupune formarea în timp a proceselor, însuşirilor şi 

structurilor psihice (ce apar la nivelul percepţiei, învăţării, memoriei, 

raţionamentului, limbajului), schimbarea şi reorganizarea şi 

perfecţionarea lor la niveluri funcţionale cât mai înalte. Aceste aspecte 

sunt influenţate de dezvoltarea emoţională şi motorie.      

Factorii interpersonali. Pentru a evolua cât mai eficient pe 

direcţia acestor factori, se pune în discuţie familia şi mediul familial al 

copilului, după care urmează mediul educaţional. Concordanţa 

mesajelor provenite din cele două medii, precum şi calitatea practicilor 

utilizate în educarea copiilor sunt deosebit de importante pentru 

dezvoltarea copiilor.   

Catrinel A. Ștefan și Kallay Eva [2, p. 13] susțin că nu există un 

factor de risc specific care să predispună în mai mare măsură decât altul 

la probleme de sănătate mentală la această vârstă, însă riscul crește în 

funcție de numărul factorilor de risc la care sunt expuși copiii. Autorii 

au evidențiat impactul factorilor de risc asupra dezvoltării sociale și 

emoționale a copiilor (tabelul 1).       

Tabelul 1. Impactul factorilor de risc 
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sănătate 

mentală 

adaptare  

școlară 

 anxietate 

 depresie 

 tulburări de 

comportament 

 delincvență 

juvenilă 

 consum de alcool 

și droguri 

 absenteism 

 abandon școlar 

 rezistență 

 dificultăți în 

adaptarea la 

cerințele școlare 

 anxietate 

 depresie 

 tulburări de 

comportament 

 consum de 

alcool și droguri, 

etc. 

 relații 
interpersonale 
deficitare, etc. 

 

Deci, dezvoltarea socială și emoțională a copilului mic este 

esențială pentru modul în care va crește și va evolua. Dacă abilitățile 

motorii și creșterea se dezvoltă natural, dezvoltarea socioemoțională 

necesită ajutorul părinților. Ei sunt principalii responsabili de formarea 

copilului ca individ, mai ales la vârste foarte fragede. Aşteptările 

realiste ale părinţilor şi modul în care percep disciplinarea sunt extrem 

de importante pentru dezvoltarea competenţelor sociale emoţionale şi 

comportamentale. Copiii învaţă, prin respectarea regulilor, 

comportamente acceptate social însă acest lucru este numai dacă 

aplicarea regulii se efectuează cu consecvenţă. Copiii în cazul cărora 

părinţii nu aplică consecvent regula şi consecinţele nerespectării 

acestora, riscă să dezvolte probleme de comportament, atitudini 

sfidătoare la adresa celorlalţi, precum şi manifestări emoţionale 

inadecvate ca modalitate de răspuns la incapacitatea de a prezice 

reacţiile părinţilor la comportamentele lor. 

Un alt factor de risc este reprezentat de modul în care părinţii se 

manifestă din punct de vedere emoţional şi comportamental în situaţii 

conflictuale. Reacţiile comportamentale în situaţii critice sunt foarte 

uşor şi repede preluate de copii prin învăţare observaţională, aceştia 

imitându-le în situaţii similare. Dacă conflictele sunt rezolvate 

constructiv de către aceştia prin negociere şi compromis atunci modelul 

prezentat promovează reacţii adecvate în situaţii conflictuale. [2, p. 42]  
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În acord cu această concepţie, susținem ideea că, competențele 

emoționale sunt strâns legate și de competențele sociale, deoarece 

gestionarea propriilor emoții și ale celorlalți este deosebit de importantă 

pentru inițierea și menținerea relațiilor sociale. Relația dintre cele două 

competențe este și mai evidentă în perioada preșcolară când 

popularitatea formării prieteniilor depind în mare măsură de abilitatea 

copilului de a recunoaște și de a reacționa adecvat la emoțiile proprii și 

ale celorlalți.  

Rolul educatorilor în dezvoltarea emoţională şi socială este foarte 

important, mai ales datorită faptului că începând cu vârsta preşcolară 

timpul pe care copiii îl petrec în grădiniţă este în multe cazuri mai mare 

decât cel petrecut cu părinţii. Grădiniţa reprezintă în sine un context 

social în care copiii au ocazia să interacţioneze cu ceilalţi copii în mai 

mare măsură decât în cadrul familiei. De aceea în aceste situaţii copiii 

pot să înveţe sistematic despre emoţii şi comportamente sociale 

adecvate.  

Unul dintre aspectele foarte importante care merită să intre în 

discuţie este relaţia educator – copil. Calitatea acestei relaţii este 

substratul oricărei interacţiuni pozitive.  

Problema educației socioemoționale la vârsta preșcolară la 

nivel național se explică prin insuficiența pregătirii inițiale a 

cadrelor didactice și a unui spectru larg de aspecte nefavorabile, care 

cer în mod imperios determinarea strategiilor de dezvoltare a unor 

abilități specifice. 

În Republica Moldova lipsește metodologia educației pentru 

dezvoltare socioemoțională în învățământul preșcolar. La momentul 

actual educatorii au nevoie de resurse curriculare pentru această 

importantă dimensiune a educației ce asigură dezvoltare 

multilaterală a copiilor.  
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MODALITĂŢI DE UTILIZARE A FIŞELOR MATEMATICE LA 

DEZVOLTAREA REPREZENTĂRILOR GEOMETRICE LA 

COPIII DE 6-8 ANI 

Mihaela PAVLENCO, lector  
 

Summary 

The main purpose of differentiation in education is to eliminate 

the gaps in knowledge and skills for the acquisition of minimum 
performance in the direction of geometric representation, but also 

enrichment and deepening their knowledge through an effective 

strategy. This action is manifested by the use in training activities, a 
wide range of individual worksheets with mathematical content. 

 

Dezvoltarea intelectuală a copilului de 6-8 ani este una din cele 

mai importante laturi ale dezvoltării psihice ale copilului, a pregătirii lui 

către şcoală şi integrare în societate. Nota definitorie a învăţământului 
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preşcolar şi primar este centrarea instruirii şi educaţiei pe copil, unde 

cadrul didactic este orientat spre modelarea structurilor de bază ale 

personalităţii fiecărui. Prin urmare, începând cu această vârstă, este 

nevoie de o instruire diferenţiată a copiilor şi egalarea şanselor acestora 

de integrare, cu bune rezultate, în activitatea şcolară, iar factorul 

principal va constitui particularităţile de vârstă şi individuale ale 

copiilor.  

Problema instruirii diferenţiate în învăţământul preşcolar şi 

primar se impune ca o necesitate, rezultată din noul curriculum 

naţional, din care reţinem dezideratul instituţiilor de învăţământ – „o 

şcoală pentru fiecare‖ [1]. Orice activitate de diferenţiere a instruirii 

trebuie să pornească întotdeauna de la sesizarea trăsăturilor comune şi a 

deosebirilor dintre copii, punându-se accent pe abordarea holistă a 

personalității fiecăruia. Deosebirile individuale constituie o realitate, iar 

natura şi gradul lor de dezvoltare sunt de multe ori uşor de sesizat. De 

aceea, deseori, vom privi copilul nu ca un om obişnuit, ci ca un individ, 

care, de multe ori, se dovedeşte a fi un mister.  

Formarea reprezentărilor geometrice, la copiii de 6-8 ani, constă 

nu numai în instruirea sistematică a anumitor concepte matematice, dar, 

mai ales, în dezvoltarea capacităţilor şi a forţelor intelectuale ale 

acestora. Activităţile cu conţinut matematic, în direcţia formării 

reprezentărilor geometrice, în instituţiile de învăţământ preşcolar şi 

primar, sunt orientate spre latura formativă, manifestându-se prin 

exersarea proceselor psihice de cunoaştere şi identificare a formei 

obiectelor; formarea deprinderilor de ordonare şi comparare a 

obiectelor după criteriul formei, mărimii, dimensiunii, poziţie în spaţiu; 

dezvoltarea unor operaţii logice. 

În formarea reprezentărilor veritabile despre figurile geometrice, 

un rol important îl joacă fişele matematice. Ca metodă pedagogică, în 

cadrul activităţilor cu conţinut matematic se poate utiliza un sistem 

unitar de fişe matematice, care, de obicei, sunt confecţionate nemijlocit 

de cadrul didactic. Fişele matematice realizează corelaţia dintre intuitiv 

şi logic şi reprezintă un mijloc intuitiv important în formarea 
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reprezentărilor geometrice, contribuind, astfel, la realizarea eficientă a 

instruirii. 

Utilizarea fişelor matematice caută să îmbine două scopuri 

importante: 

1. Copilul începe să înveţe corect noţiunile matematice. 

2. Fiecare copil dobândite experienţa proprie în activitățile pe 

care le realizează. 

Nu în zadar, Heraclit [5] afirma, încă în epoca antică, „omul este 

un mic univers‖, care trebuie cunoscut, iar misiunea cadrului didactic 

este de a contribui la evoluţia lui firească. Din aceste considerente, 

scopul reformei sistemului educaţional preşcolar şi primar rezidă în 

stabilirea condiţiilor de dezvoltare firească a copilului în mediul culturii 

naţionale, în formarea unei personalităţi libere şi creatoare, în tratarea 

diferenţiată şi individualizată a copilului. 

Instruirea diferenţiată a conţinuturilor curriculare aferente 

formării reprezentărilor geometrice, realizată prin intermediul fişelor de 

lucru individual, trebuie să se orienteze spre acele direcții, care 

influenţează randamentul şcolar. Reuşita acestor fişelor depinde de 

precizarea corectă a obiectivelor operaţionale, sarcinilor şi tehnicilor de 

lucru, dar şi de măiestria cadrului didactic. Ele, de fapt, sunt concepute 

ca o continuare a jocurilor colective, dar rezolvate individual. Lucru pe 

fiecare dintre fişe este precedat de activitatea cu obiectele concrete, de 

discuţii pe marginea sarcinii propuse şi urmat de activitatea propriu-zisă 

de rezolvare a sarcinii, de o discuţie aferentă lucrului efectuat.  

Esenţa celor relatate mai sus reprezintă metodologia de formare a 

reprezentărilor geometrice prin intermediul fişelor matematice, care 

poate fi sistematizată în următoarele operaţii: 

1. Alcătuirea fişelor. 

2. Clasificarea lor. 

3. Alegerea sarcinilor potrivit particularităţilor de vârstă şi 

individuale ale copiilor. 

4. Prezentarea fişei copiilor. 

5. Rezolvarea sarcinii propuse. 
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Colorează cu roşu figurile pe care le recunoș ti în corpurile de 

mai jos. Stabileşte forma acesteia. 

 

 

 

 

6. Controlul asupra muncii individuale ale copiilor. 

Respectarea ordinii operaţiilor evidențiate mai sus favorizează 

însuşirea temeinică a cunoştinţelor aferente figurilor şi corpurilor 

geometrice, precum şi încadrarea acestora în contexte variate.  

Fişele matematice cu conţinut geometric se pot utiliza în cadrul 

tuturor evenimentelor educaţionale a unei activităţi educaționale. 

În etapa Evocare, fişele matematice au un rol de a pregăti copiii 

pentru efortul intelectual necesar de a înţelege şi a însuşi noile 

cunoştinţe, fapt ce înlesnește realizarea obiectivelor formative ale 

acestei categorii de activităţi. Ele oferă posibilitatea cadrului didactic de 

a efectua o reactualizare a cunoştinţelor deja dobândite şi de a stabili o 

legătură între cunoştinţe anterioare şi cele ce urmează a fi învăţate.  

Ex: În cadrul procesului de formare a reprezentărilor despre 

cuboid, educatorul propune copiilor următoarea fişă didactică, care are 

drept scop reactualizarea cunoştinţelor despre formele geometrice 

însuşite, precum şi stabilirea a acelui element de noutate, şi anume, a 

reprezentări despre corpul geometric cuboidul. 

 

 

 

 

 

 

 

Pe măsura terminării lucrului asupra fişei matematice, aceasta se 

corectează, apoi i se arată fiecărui copil în parte dacă a lucrat bine, sau 

dacă a greşit, se explică cum trebuie de lucrat. În acest fel, se face o 

trecere spre noile achiziţii intelectuale prin reactualizarea cunoştinţelor 

anterioare. 

Realizare a sensului este etapa, unde se vor folosi fişe care 

facilitează participarea copiilor la propria lor pregătire, la descoperirea 

de către copii a noilor cunoştinţe.  
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Tăiaţi cu o linie corpurile pe care nu le cunoaşteţi      

 

De exemplu: „Ce piesă nu cunoaştem?‖ este jocul care se va 

desfăşura în condiţiile în care copiii cunosc bine cilindrul și conul, 

culorile şi mărimea pieselor, precum şi proprietăţile acestora. După 

verificarea cunoştinţelor anterioare, se vor repartiza copiilor fişe cu 

următorul conţinut: 

 

 

 

 

 

 

După rezolvarea sarcinii respective, se va cere copiilor să 

compare figurile din fişele propuse în scopul evidenţierii asemănărilor 

şi diferenţelor existente între acestea. În felul acesta copiii sunt puşi în 

situaţia de a descoperi că piesa nouă nu seamănă cu niciuna din cele 

cunoscute. După ce s-a făcut toate constatările, are loc denumirea 

corpului respectiv. La folosirea acestor fişe este nevoie de multă 

atenţie, întrucât sarcinile sunt prezentate în mod frontal, spre a fi 

rezolvate individual. S-ar putea ca acest procedeu să nu conducă la 

participarea activă a tuturor copiilor, la descoperirea noilor cunoştinţe.  

Folosirea fişelor matematice cu conţinut geometric, în etapa de 

realizare a sensului, are o deosebită eficienţă asupra dezvoltării holiste a 

copiilor de 6-8 ani, deoarece în cadrul activităţilor vizate, ei sunt puşi în 

situaţia de a rezolva, în mod independent, sarcinile prezentate, ceea ce 

amplifică învățarea formativă. Prin angajarea directă a copiilor la 

descoperirea noilor cunoştinţe, se formează deprinderile 

corespunzătoare de muncă independentă, atât de necesară pentru 

activitatea prezentată, cât şi pentru cea viitoare, şi anume, cea de fixare 

a cunoştinţelor. 

În etapa Reflecţie, fişele matematice sunt utilizate cu scopul de a 

efectua o evidenţă a nivelului de dezvoltare a fiecărui copil după o 

activitate prezentată. În conceperea acestor fişe se vor utiliza sarcini ce 

vin în concordanţă cu obiectivele propuse la activitatea respectivă şi, 
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Desenaţi figurile lipsă 

        

 

 
 

 

 

Colorează figurile din baza corpurilor geometrice 

totodată, sunt corelate cu finalităţile dobândite anterior. Acest lucru 

oferă posibilitatea de a integra, de a consolida activitatea anterioară şi 

poate fi percepută în următoarea fişă matematică cu conţinut 

matematic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preocuparea de diferenţiere a conţinuturilor curriculare este şi 

mai pronunţată, în cadrul muncii individuale, cu ajutorul fişelor 

matematice, adresate instruirii copiilor de 6-8 ani, ce se realizează 

printr-o individualizare a sarcinilor de învăţare, adaptate fiecărui copil. 

Prin urmare, în conceperea fişelor matematice trebuie să se acorde o 

deosebită atenţie formulării noilor sarcini de lucru individual, 

îmbinându-se, astfel, sarcini de aplicare, creaţie şi de problemă. Pe 

lângă acest fapt, cadrul didactic trebuie să ţină cont de particularităţile 

individuale şi de vârstă ale copiilor în procesul de formulare a 

sarcinilor. Din această cauză, în literatura de specialitate întâlnim 3 

categorii de fişe: 

1. Fişe destinate pentru copiii rapizi în gândire 

 Acest tip de fişe sunt destinate copiilor cu un potenţial 

intelectual ridicat, care fără a se 

gândi realizează sarcinile 

propuse. De aceea, următoarea 

fişă matematică reprezintă un 

adevărat mijloc de dezvoltare a 

reprezentărilor geometrice 

aferent formelor plane, 
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 Colorează imaginea: 

 pătratul mare - roşu 

 pătratul mic -  albastru 

 triunghiul mare - gri 

 triunghiurile mici -  verde 

 cercul mare - galben  

 cercul mic - portocaliu 

 dreptunghiurile mari - violet 

 dreptunghiurile mici - maro 

amplasarea acestora în spaţiu. Potrivit acestei fişe, copilul trebuie mai 

întâi să distingă figura lipsă, corespunzător numărului de figuri, după 

care să o deseneze în locul potrivit. 

 

 

2. Fişe destinate pentru copiii mai înceţi în gândire şi acţiune 

Cel de-al doilea tip de fişe sunt destinate copiilor cu un ritm mai 

lent în soluţionarea unor sarcini de lucru individual. Fişele oferă 

posibilitatea acestor copii de a-şi utiliza potenţialul intelectual şi, 

totodată, de a şi-l dezvolta. Drept exemplu poate servi fişa matematică 

cu conţinut geometric, în cadrul căreia copilul trebuie să coloreze 

figurile geometrice potrivit indicaţiilor propuse, în scopul obţinerii unor 

imagini. Prin intermediul acestei fişe, copiii, pe de o parte, vor putea 

denumi figurile geometrice şi culorile acestora, iar, pe altă parte, îşi vor 

dezvolta deprinderile de colorat şi identificare a figurilor geometrice în 

forma obiectelor din mediul înconjurător. 

 

 

3. Fişe destinate pentru copiii care prezintă un uşor grad de 

handicap sau pentru cei ce au absentat un timp mai îndelungat 

Potrivit educaţiei incluzive, copiii ce deţin un anumit grad de 

handicap trebuie să fie încadraţi, în mod obişnuit, în procesul instructiv-

educativ. Din această cauză, este foarte util, ca în cadrul activităţilor 

didactice să se utilizeze fişe matematice, ce conţin sarcini caracteristice 

nivelului de dezvoltare a acestor copii. Totodată, în această categorie, 
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Determinaț i tipurile de figuri 

geometrice ș i evidenț iaț i 

proprietăț ile lor 

sunt încadrate fişele matematice predestinate copiilor ce au absentat o 

perioadă de timp. Aceste fişe sunt utilizate cu scopul remedierii 

performanţelor intelectuale ale întregului colectiv de copii. Iată de ce, 

cunoaşterea particularităţilor psihofizice ale copiilor reprezintă condiţia 

necesară adoptării strategiilor de tratare diferenţiată a acestora, atât sub 

raportul nivelului exigenţelor conţinutului instruirii, cât şi al 

modalităţilor de instruire şi învăţare.  

Prin urmare, exemplul dat 

oferă posibilitate de încadrare şi 

ameliorare a situaţiei cognitive 

potrivit cerinţelor curriculare 

domeniului formării 

reprezentărilor geometrice. 

Sarcina respectivă cere copilului să distingă figurile geometrice, 

trăsăturile caracteristice şi mărimea acestora, cunoştinţe minime pe care 

un copil trebuie să le posede la această vârstă. 

Informaţia expusă mai sus poate fi reprezentată în schema de mai 

jos, care reflectă itinerarul de utilizare a fişelor matematice în procesul 

de formare şi dezvoltare a reprezentărilor geometrice la copiii de 6-8 

ani. 

Evocare Reflecţie  

 

Realizarea 

sensului 

Pentru copiii 

rapizi în 

gîndire şi 

acţiune 

Pentru copiii 

cu ritm lent 

în gîndire şi 

acţiune 

Pentru copiii 

care au 
absentat dar 

cu  

posibilităţi 

intelectuale 

Fişe 
matematic

e (cu 

connț inut 

geometric) 
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Avantajele acestei metodologii rezidă în faptul că ea favorizează 

predarea diferenţiată a conţinuturilor curriculare aferent formării 

reprezentărilor geometrice, lichidează lacunele, ce au apărut în procesul 

instruiri, precum şi îmbogăţirea potenţialului cognitiv al copiilor, fără o 

modificare a procesului instructiv-educativ. Pentru a avea eficienţa 

scontată în procesul de utilizare a fişelor matematice, copilul trebuie 

condus cu grijă, cu răbdare şi tact pedagogic spre învăţarea unor tehnici 

de muncă individuală. Astfel, copiii învaţă treptat să folosească 

inducţia, deducţia, analiza şi sinteza, să emită ipoteze şi să verifice, să 

ajungă la generalizări şi să se convingă de anumite adevăruri. 

În fine, putem conchide faptul că indiferent de timpul, tipul şi 

structura activităţilor de instruire, se pot utiliza fişe pentru formarea și 

dezvoltarea reprezentărilor geometrice la copii de 6-8 ani. 
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DEZVOLTAREA COPILULUI PRIN ACTIVITĂŢI 

NONFORMALE ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

Aliona OHRIMENCO (BOŢAN), lector  
 

Summary 

The content of this paper focuses on parent – teacher 
relationships. Preschool education represent the base in forming the 

child's personality. And the presence of family in the kindergarten will 

be the link between the child and the unknown environment. Family – 

http://www.transparency.md/
http://www.citate-celebre-cogito.ro/
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kindergarten partnership and actions that they perform leads to the 
training of child for adult life. The building correctly partnership 

between families and early childhood staff leads to a good education, 

without risk of school failure later. In this way, the paper is designed to 

provide characteristics of effective partnerships. 
 

În cadrul abordărilor contemporane ale fenomenului educaţional 

se impune tot mai mult implicarea părinţilor în relaţii de cooperare cu 

cadrele didactice şi cu alţi factori sociali interesaţi de educaţia 

copilului. S-a constatat că există un raport strâns între capacitatea de 

adaptare a copilului la programul grădiniţei şi educaţia primită de copil 

în familie, iar nivelul de interes şi gradul de implicare a părinţilor în 

activitatea didactică este direct proporţională cu rezultatele obţinute de 

către preşcolar. Acest fenomen este marcat în pedagogia contemporană 

prin termenul de ,,parteneriat educaţional‖. 

Conceptul de parteneriat educaţional are valoare de principiu în 

pedagogie şi este o extensie de la principiul unităţii cerinţelor în 

educaţie [3, p. 64]. Parteneriatul educaţional familie - grădiniţă 

constituie o formă de colaborare şi cooperare, ce vine în sprijinul 

formării personalităţii armonioase a copilului, formă ce presupune 

existenţa unităţii de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni întreprinse în 

favoarea obiectivelor propuse actului educativ [1, p. 23; 3, p. 45]. 

Preocuparea pentru sporirea capacităţii de implicare a părinţilor 

în demersul formativ-educativ a demarat implementarea mai multor 

programe de parteneriat educaţional, care au demonstrat eficienţa lor în 

atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia 

preşcolarului. Şi, deoarece, copiii primesc influențe educative din 

multiple direcții, activitățile formale trebuie conjugate cu cele 

nonformale și informale pentru a-și dovedi eficiența.  

Educația nonformală a primit de-a lungul timpului o serie de 

definiții, dintre care S. Cristea susţine că ea constituie „ansamblul 

acțiunilor pedagogice proiectate și realizate într-un cadru 

instituționalizat extra-didactic și extrașcolar‖ [2, p. 170], care 
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,,accentuează importanţa educaţiei care se petrece dincolo de cadrul 

formal al sistemului de învăţământ, răspunzând nevoilor şi intereselor 

de cunoaştere şi de dezvoltare ale educaţilor” [3, p. 46]. 

Educaţia nonformală este o sintagmă asociată conceptului de 

învăţare pe tot parcursul vieţii (din englezescul ,,lifelong learning‖), 

având ca scop dezvoltarea fiecărui individ pentru a putea participa în 

mod activ şi conştient la construirea unei vieţi de calitate în plan social, 

personal şi profesional [3, p. 47]. Activităţile şcolare şi extra-

curriculare desfăşurate prin parteneriat sunt deosebit de importante în 

educarea copiilor preşcolari şi prezintă un şir de valenţe formative şi 

beneficii pentru toţi factorii implicaţi [1; 3]: 

 

Tabel 1: Beneficii ale parteneriatului familie - grădiniţă  

în desfăşurarea activităţilor nonformale 
Pentru preşcolari Pentru cadrele didactice 

 Plăcerea de a fi alături de familie. 

 Copiii se vor simţi valorificaţi. 

 Cunoştinţele copiilor vor fi 
fructificate. 

 Interesul pe care părinţii îl acordă 
realizărilor pe care copilul le are în 

grădiniţă este o confirmare a dragostei 
şi aprecierii. 

 Capătă încredere atunci când 

reuşitele sale sunt apreciate de cei 
dragi.  

 Se împrietenesc cu noi colegi. 

 Activitatea se desfăşoară într-o 
atmosferă relaxantă, plăcută. 

 Nu exclud implicarea copiilor şi 
sunt atractive datorită formelor lor 

variate (cercuri de lectură, sportive, 

întâlniri cu scriitori, serbări, drumeții, 
excursii, concursuri, vizionări de 

spectacole, vizite la muzee, biblioteci 
ş.a.). 

 Se poate realiza îmbunătăţirea 

bazei didactico-materiale a grupei, cu 
ajutorul părinţilor. 

 Se poate cere sprijin şi ajutor în 

soluţionarea unor probleme ale 
grădiniţei. 

 Activitatea de muncă a 

educatorului va fi substanţial 
diminuată. 

 Se cunoaşte mai bine familia 

copilului, a caracteristicilor ei, a 
potenţelor educative de care dispune. 

 Oferă diverse posibilităţi de 

aplicare a cunoştinţelor dobândite în 
cadrul educaţiei formale. 

 Activitatea are pe lângă valoarea 

social-educativă şi un efect 
reconfortant. 

  Stabilirea unui parteneriat 

permanent familie-grădiniţă. 

Pentru părinţi 

 Stabilesc o relaţie adecvată cu educatorul. 

 Dezvoltă sentimentul apartenenţei la program, îi familiarizează cu modul de 
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desfăşurare a unor activităţi zilnice. 

 Ajută în derularea unor demersuri de extindere şi exersare a procesului de 

învăţare şi acasă. 

 Pot învăţa lucruri noi şi interesante cu privire la educaţia copiilor. 

 Îşi vor cunoaşte mai bine copii, chiar prin descoperirea de aptitudini şi 
interese. 

 Se pot bucura de şansa de a fi aproape de copii, de a-i înţelege mai bine, de a-i 
cunoaşte şi de a afla modul în care se comportă într-un mediu diferit de cel din 

familie. 

 Vor cunoaşte unele dificultăţi de integrare a copiilor în colectivul grupei sau 
în programul grădiniţei. 

 Se iveşte oportunitatea cunoaşterii altor părinţi care au copii de aceeaşi vârstă, 
care au aceleaşi preocupări şi care întâmpină aceleaşi probleme. 

 Se vor simţi parteneri direcţi în activitatea de educare a propriilor copii. 

 

 

În final, pentru societate: 

 Copilul se adaptează mai ușor cerințelor ulterioare ale societății. 

 Schimbări la nivelul vieții de familie, a pieței forței de muncă, a comunității, 
a societății multiculturale și a globalizării. 

 

Activităţile educative nonformale desfăşurate cu preşcolarii 

devin eficiente numai în măsura în care familia cunoaşte şi sprijină 

aceste activităţi ce vizează dezvoltarea copilului sub toate aspectele 

personalităţii sale. Acţiunile educative, care sunt plasate în cadrul 

acestui tip de educaţie, sunt flexibile, şi vin în întâmpinarea diferitor 

interese, particular pentru fiecare grup de copii. 

În anul şcolar 2016-2017, în cadrul proiectului educaţional, a 

grădiniţei frecventată de copilul meu,  s-au propus mai multe teme spre 

a fi desfăşurate în interesul preşcolarilor. De un real succes s-au bucurat 

activităţile cu temele ,,Darurile toamnei‖ (concurs expoziţie) şi ,,100 de 

emoţii la grădiniţă‖ (serbare). 

Pentru prima activitate, cadrul didactic a lansat următorul mesaj: 

,,Aflându-ne în pragul celui mai darnic şi colorat anotimp al anului, ca 

răspuns la solicitările copiilor, care îşi doresc şi merită apreciere şi 

stimulare pentru efortul depus în această perioadă, şi ca oportunitate de 

formare şi unificare a colectivului de copii, cât şi a celui de părinţi, 
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consider a fi binevenită desfăşurarea unei activităţi interactive cu copii 

şi părinţi, dedicată anotimpului toamna‖. Activitatea planificată a fost 

organizată în grupuri. Componenţa grupurilor fiind stabilită prin tragere 

la sorţi de către copii. Grupurile au fost îndemnate să comunice şi să 

colaboreze cu membrii grupului, astfel încât să fie asigurat din partea 

fiecăruia: 2 compoziţii din fructe, 2 compoziţii din legume, 2 

compoziţii din materiale naturale şi a unui decor de toamnă. Drept 

cerinţe s-a înaintat ca compoziţiile să fie atractive din punct de vedere 

creativ, fiecare grup să-şi aleagă o denumire cu anotimpul toamna, să 

confecţioneze embleme sau ecusoane cu denumirea grupului şi să 

alcătuiască o prezentare a grupului printr-o scurtă poezie, enunţ, cântec, 

fiind implicaţi copiii şi părinţii. Activitatea de prezentare a grupurilor şi 

a compoziţiilor a continuat cu nişte sarcini de lucru în grup, ce au fost 

realizate de către copii împreună cu părinţii.  

Serbarea ,,100 de emoţii la grădiniţă‖, de asemenea, a propus un 

şir de sarcini ce urmau a fi realizate de copii împreună cu părinţii, 

precum realizarea unei imagini din 100 de figuri geometrice, 

continuarea unor enunţuri ,,1 … e mai puţin decât 100 de …‖, ,,1 < 

100‖, ,,1 > 100‖. Pe lângă activităţile pregătite şi organizate de către 

cadrul didactic, fiecare familie a pregătit o lucrare dintr-o 100 de 

elemente care formează un întreg şi poate fi asociată cu cele 100 de 

emoţii petrecute la grădiniţă. Familiile au fost îndemnate să se 

gândească şi la o modalitate originală de prezentare a lucrărilor.  

Desfăşurarea acestor activităţi nonformale ne-a permis să 

identificăm care ar fi punctele forte şi slabe ale parteneriatului 

educaţional familie-grădiniţă. Putem menţiona următoarele:  
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Tabel 2. Analiza SWOT 

 

Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi 

familie, în sprijinul educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia 

succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolară. În concluzie, putem 

spune că un parteneriat eficient familie – grădiniţă duce la crearea unor 

valori educative superioare, iar beneficiarul nu este altul decât familia şi 

copilul. 
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PUNCTE SLABE 

- cheltuielile generate de 

activităț i, suportate de către 

părinţi; 

- spaț iul sălii de grupă nu permite 

participarea unui număr mai mare 

de părinţi; 

- reacț ia de posesiv faț ă de 

părinte, ce poate fi manifestată de 

unii copii în cadrul activităț ii; 

- neclaritate în rolurile fiecăruia şi 

în responsabilităţile ce le revin; 

- disponibilitatea redusă sau 

gradul scăzut de interes a unor 

părinţi de a participa;  

PUNCTE TARI 

- disponibilitatea părinț ilor de a se implica 

în activităț ile directe cu preș colarii; 

- părinţii sunt priviţi ca participanţi activi, 

care pot aduce o contribuţie reală şi 

valoroasă la educarea copiilor lor; 

- responsabilitatea este împarţită între 

părinţi şi educatoare; 

- părinţii ajută la continuarea programului 

educativ acasă; 

- părinţii urmăresc în mod regulat progresul 
copiilor lor; 

OPORTUNITĂŢI 

- creș terea prestigiului educatorului şi 

grădiniț ei în rândul comunităț ii locale;  

- identificarea de părinț i care pot participa 

zilnic la activităț ile grupei; 

- sprijinul acordat familiei în raport cu 

creşterea şi educarea copilului; 

- atmosfera destinsă, nonformală şi pozitivă 

în întâlnirile cu părinţii; 

- educatoarea trebuie să fie pregatită să 

asculte, să fie interesată de sugestiile date 
de părinţi. 

AMENINŢĂRI 

 

- lipsa de implicare şi cooperare a 

unor părinţi; 

- starea vremii poate aduce 

schimbări în ceea ce priveș te 

tema ș i programul activităț ilor 

nonformale planificate a se 

desfăș ura în aer liber. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII PLASTICE LA ELEVII DIN 

TREAPTA PRIMARĂ PRIN FORMAREA COMPETENŢELOR 

TEORETICO-PRACTICE 

Eliza PUICĂ, conf. univ. interimar 

 

Summary 
In the conext of modernization of education from Moldova and 

its conncection to European educational environment, the pedagogical 

science request ways and solutions in training of skills at various 
disciplines. Training of school competences provides a better 

integration of pupils in social life. At the same time theoretical and 

practical skills are the basis that will provide pupils' ability to learn 
throughout their lives. The arts education from primary stage aims to 

achieve a level of theoretical and practical skills training of pupils to 

such a degree that they have the ability to observe, reproduce and 

create beautiful esthetic. 
  

Învăţarea şcolară într-o societate, care-şi propune cultivarea 

valorilor, principiilor şi practicilor democratice, trebuie să aibă în 

vedere coordonate diferite, care ţin atât de formă, cât şi de conţinutul 

strategiilor didactice, ale căror scop final rezidă în formarea 

competențelor şcolare. Cunoaşterea realizată pe baza învăţării şcolare 

nu este un scop în sine. Nici un rezultat al procesului de cunoaştere 

şcolară nu are sens deplin, dacă nu este legat de dezvoltarea atitudinilor 

şi competenţelor în măsură să stimuleze interesul şi capacitatea de 

participare socială a elevilor. Într-un proces de învăţare în educaţia 

plastică intervin concepte, date factuale, valori, atitudini şi 

comportamente în predarea-învăţarea acestei discipline. 

Arta are ca obiect realitatea umanizată, natura şi societatea, 

universul sufletesc al omului. Scriitorul O. de Balzac considera arta ca 

fiind „istoria inimii omeneşti‖, iar filosoful englez Fr. Bacon afirma că 

arta este „omul adăugat naturii‖. Arta marilor timpuri a rezistat pentru 
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că a reflectat natura şi problematica umanităţii, talentul artistic fiind 

anexat competenţelor teoretico-plastice. 

Reieșind din această sarcină educațională urmează ca profesorii 

de artă plastică inițial să depisteze aptitudinile artistice ale elevilor, 

antrenându-i apoi, prin organizarea exercițiilor de creație, în 

dezvoltarea acestor aptitudini. Urmărirea și îndrumarea lor presupune 

mult simț și tact pedagogic, dar și răspundere din partea acestora. La 

nivel național există o preocupare deosebită în acest sens, prin 

modernizarea învățământului în Republica Moldova. Înființarea 

școlilor speciale de artă pentru copii cu aptitudini în domeniul artelor 

plastice este o dovadă concludentă în acest sens. Majoritatea 

aptitudinilor și talentelor artistice diferă de la un gen de artă la altul și 

de la o perioadă de vârstă la alta. Din această cauză, conținuturile, 

mijloacele vor fi diferite, dar şi competenţele teoretico-practice în acest 

domeniu.  

Din ansamblul de competenţe teoretice necesare pentru procesul 

de receptare, dar și pentru cel de creație, putem menționa: cunoștințe 

privitoare la curente și stiluri, cunoștințe de istoria artei, cunoștințe 

despre viața și opera marilor creatori în domeniul artei, cunoștințe 

despre limbajul artistic și particularitățile sale în cadrul fiecărui gen de 

artă, cunoștințe de ordin tehnic privitoare la combinarea culorilor, la 

compoziție, la procedeele folosite în creația artistică, la interpretarea 

acesteia etc. 

În acest context, trebuie să ne punem întrebarea firească dacă 

sunt cadrele didactice din școala noastră pregătite să accepte 

schimbările impuse de ajustarea învățământului moldovenesc la cel 

european, și, mai ales, să le traducă eficient în practica școlii? Ne 

punem această întrebare întrucât, așa cum am spus, orice schimbare 

este mediată de cadrul didactic, iar răspunsurile sale pot fi foarte 

variate: 

 Acceptare și motivație de a le traduce în fapt, însoțite de 

competențele necesare unei astfel de acțiuni. 
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 Acceptare în plan rațional, dar nesusținută de motivația și 

competențele necesare. 

 Acceptare și dorința de a produce schimbări, stânjenite, însă, 

de absența capacităților profesional-pedagogice; 

 Neutralizate, cu efect de stagnare, care, uneori, poate fi un 

refuz mascat. 

 Respingere sau refuz deschis, care poate proveni din 

incompatibilități profesionale sau din neaderența la ideologia reformei 

moderne. 

Una dintre erorile strategice esențiale într-o reformă a 

învățământului este ignorarea acestui mecanism intern al schimbării, 

desconsiderarea consecințelor logicii interne și a autonomiei relative a 

sistemului de învățământ [4, p. 37]. 

Din competențele teoretico-practice pentru procesul de creaţie 

artistico-plastică, susține I. Nicola, putem menționa: cunoștințe de 

istoria artei, cunoștințe despre viaţa și opera marilor creatori în 

domeniul artei, despre limbajul artistic și particularitățile sale în cadrul 

fiecărui gen de artă [3, p. 317]. 

Prin tradiție, programele școlare şi cele universitare constau, 

aproape în exclusivitate, din liste detaliate de teme, ceea ce poate crea 

impresia că alegerea lor a fost făcută în condiții foarte riguroase. 

Aceasta va permite antrenarea creativității profesorului în cadrul unor 

strategii de formare a competențelor bazate pe deducerea obiectivelor 

concrete din obiectivele intermediare și generale, și pe transpunerea 

pedagogică a acestora în termeni comportamentali la nivel de 

competență și de performanță în predarea artei plastice la treapta 

primară. 

Proiectarea unor comportamente măsurabile imediat după 

realizarea sarcinii didactice, este, de altfel, evidentă în cazul unor 

obiective pedagogice complexe existente în cadrul oricărui curriculum 

școlar, care vizează rezolvarea unor situații-problemă, pentru 
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stimularea creativității prin artă, pentru dezvoltarea atitudinilor morale 

și a judecăților de valoare în aprecierea artei. 

Consideram că creativitatea în școală implică ―joaca cu idei‖, la 

nivelul tuturor ariilor curriculare, drept pentru care predarea creativă nu 

este restricționată la nivelul clasei, decât de modul pentru care 

educatorul, învățătorul gestionează și organizează învățarea. 

Creativitatea elevilor poate fi descoperită prin realizarea de 

experimente în limbă și comunicare, matematică și științele naturii, în 

artă plastică, în educație muzicală și alte discipline care ajută elevii în 

achiziționarea unor perspective de a face conexiuni neobișnuite. 

Cuvântul „creativitate‖ este unul dintre cele mai folosite cuvinte 

în vocabularul cadrului didactic. Importanța identificării și facilitarea 

lui în mediul educațional a fost recunoscută și dezbătută pe scară largă. 

În esență, definiția conceptului de „creativitate‖ presupune 

valorificarea deplină a componentelor structural-funcționale, analizate 

anterior, interpretabile și realizabile în sens prioritar formativ. 

Structura creativității evidențiază anumite caracteristici specifice, 

dezvoltate la nivelul produsului creator, procesului creator, 

personalității creatoare. 

Dar, pentru a decela asemenea procese și pentru a le expune 

parcursul didactic, este, absolut necesar, conform savantului J.Piaget, 

un studiu minuțios al faptelor și acest studiu am vrea sa-l urmărim prin 

procesul de dezvoltare al elevului. E de la sine înțeles că un asemenea 

teren de studiu este nelimitat. Astfel, ne vom mărgini doar la analiza 

câtorva fapte bine definite, de natură să arunce o oarecare lumină 

asupra acestor chestiuni dificile. 

Problemele care se pun în acest caz, privind explicaţia nevoii de 

artă la elevi, ne obligă să avem în vedere şi alte aspecte ale aceluiaşi 

fenomen didactic. Orice formă plastică nouă, impusă într-un univers de 

prezenţe estetice consacrate, determină schimbarea raporturilor dintre 

acestea, determină schimbarea relaţiilor dintre noi şi întregul univers de 

prezenţe înconjurătoare, susţine savantul G. Achiţei [1, p. 106]. 
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Pentru a desluşi aspectele condiţiei pedagogice de formare a 

acestor calităţi la elevi, la care ne trimit formele artistice nou create de 

către acestea, este necesară o adevărată acţiune de iniţiere didactică prin 

termenul de „educaţie artistico-plastică‖. Prin condiţia lor de 

originalitate şi perfecţiune, formele artistice sunt capabile să placă la 

simpla lor contemplare, dincolo de orice finalitate, dincolo de valenţele 

de ordin utilitar ale obiectului. 

Şcoala este, în esenţa ei, un sistem de comunicare şi colaborare 

care ajută la încurajarea ideilor creative ale elevilor. Aşadar, în 

particular, în şcoala primară atenţia învăţătorului trebuie să fie 

direcţionată pe necesitatea de a aduce creativitatea în procesul de 

învăţare prin promovarea unor strategii didactice corespunzătoare. 

Orientarea pedagogului pentru a stimula la elevi o activitate creativă în 

şcoală reprezintă organizarea proiectivă a unei înlănţuiri de situaţii 

educaţionale, prin parcurgerea cărora elevul dobândeşte cunoştinţe noi, 

priceperi, deprinderi, adică noi competenţe teoretico-practice.  

Creativitatea plastică în treapta primară se dezvoltă atunci când 

învăţătorul încurajează curiozitatea, explorarea, încrederea, asumarea 

de riscuri, dar şi echilibrul psihologic. Premisele teoretice expuse 

impun o intervenţie psihopedagogică ameliorativă, în vederea stimulării 

capacităţilor creative ale elevilor din treapta primară, urmărindu-se 

încadrarea în standardele curriculare de performanţă. 

Scopul acestei intervenţii a vizat identificarea şi valorificarea 

unor modalităţi de folosirea jocului în activitatea instructiv-educativă, 

prin care elevii îşi pot afirma cel mai bine talentul creativ. Printre 

opiniile multor cadre didactice cu privire la folosirea jocului creativ-

didactic în activitatea de predare a artelor plastice întâlnim argumente 

ca: 

 Jocul dezvoltă spiritul imaginativ-creator şi de observaţie. 

 Jocul dezvoltă cel mai bine creaţia simplă, expresia, care 

poate conduce apoi la dezvoltarea celorlalte forme ale creaţiei 

(productivă, inventivă). 
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 Jocul reprezintă suportul aplicativ şi recreativ pentru reuşita 

unor obiective propuse, devenind chiar auxiliar şi stimulent 

intelectualâa. 

 Jocul este un mijloc de informare, formare, un puternic accent 

educativ, accent pe invenţie, imaginaţie, creativitate. 

 Jocul folosit la vârsta şcolară mică are un rol important în 

înţelegerea şi însuşirea conţinuturilor. 

 Jocul aplicat în lecţie previne apariţia monotoniei, a plictiselii 

şi a  oboselii elevilor. 

Aşadar, sensibilitatea şi creativitatea artistică se modulează 

numai printr-o educaţie specifică. Premisa ei biologică este, aşa cum 

susţine savantul I. Şuşala, de natură ereditară [6, p. 96]. Fiecare se naşte 

cu acele condiţionări, pe care le-am numit „simţuri plastice ereditare‖ 

sau „matrice ereditară‖ a sensibilităţii plastice. Proporţiile dintre ele, 

precum şi dintre acestea şi celelalte componente dobândite ale 

sensibilităţii artistice, dau formula de expresie plastică a fiecărei 

individualităţi. Prin această formulă, orice om normal este un posibil 

creator, iar ca să devină realmente, aceasta depinde de educaţie, de 

cultură plastică asimilată şi doar genii sunt dotaţi cu calităţi specifice de 

excepţie. Manifestările precoce – de a mâzgăli, de a contura, de a 

modela – sunt cât se poate de fireşti, ele dovedesc prezenţa simţurilor 

plastice ereditare în fiinţa firească a copilului. Educaţia prin artă vine 

doar în întâmpinarea lor [Ibidem]. 

Produsul creator în aspect pedagogic şi artistic este la nivelul 

inventivităţii, care reflectă capacitatea educatoarelor, învăţătorilor, 

profesorilor de a „produce‖ corelaţii instrucţionale şi educaţionale noi 

în raport cu realizările anterioare la educaţia plastică. 

Procesul creator de tip pedagogic valorifică ambele aspecte 

evocate. Ca tendinţe, ele pot fi accentuate la nivelul unor discipline 

şcolare. Determinarea unor soluţii didactico-educative, originale şi 

eficiente, angajează, însă, în egală măsură, ştiinţa şi arta pedagogică-

plastică. 
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Acest model stimulează disponibilităţile creative ale elevilor în 

activitatea de rezolvare sistematică a situaţiilor şcolare – problemă, 

realizabilă în mod special prin pregătirea elevului. Orice voinţă 

creatoare este întotdeauna o interpretare a naturii, nu o simplă 

reproducere, care priveşte realul ca pe un vocabular pe care-i este 

îngăduit să-l folosească pentru a alcătui noi combinații-formule date, 

dar ascultă de anumite reguli în ordinea naturală. 

A fi creator în artele plastice înseamnă a fi capabil să stabileşti 

legături artistice noi, neaşteptate intre competenţele teoretico-practice 

dobândite şi cele noi, şi a face diferite combinaţii artistice, cu o anumită 

intenţie, întrucât activitatea creativă-artistică are întotdeauna un scop 

clar conturat. Dar orice activitate creatoare în acest domeniu presupune, 

mai întâi, un bagaj de cunoştinţe artistice temeinic însuşite şi integrate 

în sisteme cu ajutorul unor concepte metaforice. 

Însuşirile personalităţii creatoare la vârsta infantilă, consideră M. 

Ilioaia, este polarizată de sensibilitatea acesteia. Ea este aceea care 

stârneşte şi menţine interesul pentru descoperirea aspectelor estetice 

neobişnuite, pentru sesizarea expresivităţii unei forme artistice [2, 

p.74].  

Multiple cercetări psihopedagogice au stabilit următoarele 

componente ale sensibilităţii estetice şi artistice la elevi:  

a) sensibilitatea spirituală – capacitatea de a deosebi însuşirile 

estetice esenţiale de cele neesenţiale ale unor forme (obiecte, 

fenomene); 

b) activitatea vizuală şi capacitatea de a percepe impresiile şi 

senzaţiile estetice cele mai slabe (de a desluşi cât mai multe nuanţe de 

verde în frunzişul unui arbore etc.); 

c) capacitatea de adaptare a percepţiilor vechi la condiţii artistice 

schimbate şi receptivitate faţă de problemele noi estetice şi artistice.  

Prin aceste trăiri specifice artei, elevii îşi îmbogăţesc viaţa lor 

spirituală, devenind mai buni, mai prietenoşi, mai umani şi generoşi. 

Atât prin cunoaşterea problemelor din acest domeniu, cât şi prin 

metodele folosite pentru rezolvarea lor, se urmăreşte atingerea scopului 
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iniţial şi anume: dezvoltarea sensibilităţii, a gândirii artistice-plastice şi 

a gustului estetic şi artistic la elevi. Prin el se contribuie la educarea 

personalităţii acestora şi la pregătirea lor pentru integrarea în munca 

socială. În acest fel şi activităţile artistice-plastice din cadrul disciplinei 

„Educaţia plastică‖, împreună cu celelalte forme de activitate şcolară 

din ciclul primar, realizează mutaţia de la un învăţământ cu ponderea pe 

informare şi pe memorare la un învăţământ, care pune probleme, 

urmăreşte să le rezolve şi, mai ales, procură elevilor experienţe 

pozitive, cu largi deschideri spre viitor, fără a se face risipă de ele. 

Se cunoaşte că orientarea problemelor procesului de educaţie 

artistică-plastică a elevilor se dezvoltă pe direcţia familiarizării treptate 

a acestora cu unele elemente de limbaj plastic, a iniţierii lor judicioase 

în unele probleme ale actului de creaţie, a apropierii lor cu îndrăzneală, 

dar şi cu precauţie, cu măsură, față de frumusețile mediului 

înconjurător, faţă de opera de artă şi faţă de alte creaţii artistice. Prin 

metodele şi procedeele folosite se urmăreşte să se antreneze acele 

potenţe creative ale elevilor, care duc la realizări artistice productive 

conştiente, personale şi imediate. Pentru aceasta, învăţătorul trebuie să 

ofere elevilor libertatea de a propune ei, atât subiectul lecţiei, cât şi 

diferite modalităţi de concepţie şi de lucru, prin care să se realizeze 

tema ei plastică. De asemenea, el trebuie să orienteze elevii să-şi aleagă 

singuri tehnica de lucru, suportul, instrumentele de artă pentru ca, 

astfel, să-şi îmbogăţească experienţa, pe baza unor noi probleme şi 

căutări. Aceasta este necesar pentru stimularea activităţii artistice, 

creatoare a elevilor. Învăţătorul trebuie să creeze situaţii în care elevii 

din treapta primară să nu se simtă constrânşi, dimpotrivă, să fie 

încredinţaţi că ideile lor sunt foarte importante, atât pentru ei, cât şi 

pentru întreaga clasă. Numai astfel, ei vor căpăta încredere în forţele 

proprii, pentru a putea lucra creator, dezvoltarea competenţelor 

teoretico-practice fiind un rezultat firesc al acestui proces. 

Folosirea unor întrebări, ca stimulatori pentru ei, va trezi 

curiozitatea elevilor şi le va înlătura blocajele creativităţii. Învăţătorul 

poate întreba elevii, daca ei pot aşeza şi altfel elementele plastice 
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cunoscute pentru a face noi asociaţii şi combinări. Elevii creatori sunt 

atenţi atunci când învăţătorul transmite informaţii noi, legate de 

expresivitatea unor elemente de limbaj plastic sau legate de noi tehnici 

de lucru. Crearea unei ambianţe estetice adecvate va stimula 

creativitatea elevilor. Pentru dezvoltarea creativităţii se pot folosi 

elemente de corelare interdisciplinară – suport muzical adecvat de mică 

intensitate, receptarea unor versuri potrivite, lectura expresivă a unor 

texte literare, mici povestioare, legende, ghicitori. Pentru dezvoltarea 

competenţelor practice se pot realiza, de către elevi, diferite exerciţii 

aplicative cu asocieri şi combinaţii libere, ale unor elemente de limbaj 

plastic (puncte, linii, forme plane, volume, valori, culori etc.). Acestea 

pot fi şi temele plastice ale lecţiilor. Ele sunt legate de subiectul ales de 

elevi sau propus de învăţător. De asemenea, se pot face asocieri şi unele 

cunoştinţe analogice de la alte discipline şcolare înrudite. 

Rezultatele obţinute de elevi se pot aprecia încă din clasă, în 

cadrul analizei activităţii acestora. De pildă, se aşează lucrările elevilor 

pe anumite suporturi în faţa lor în aşa fel, încât să fie văzute de toată 

clasa. La începutul acestei analize se repetă oral tema plastică, aşa cum 

a fost numită din start. Urmează întrebări concrete la subiect: care 

lucrare este cea mai originală, mai expresivă şi prin ce anume este 

irepetabilă?, dar în nici un caz de tipul: care lucrare vă place cel mai 

mult? 

Procesele psihice şi capacităţile care se pot educa la elevi în 

cadrul lecţiilor de desen: 

 Percepţia artistică. Aceasta include atenţia voluntară a 

elevilor, capacitatea lor de a sesiza şi înţelege unele efecte plastice, de a 

le descoperi, de a le deosebi, de a le concretiza prin linii şi culori. 

 Analiza estetică. Ea integrează capacitatea elevilor de a 

explica, de a clasifica, de a stabili categorii, de a alege, de a caracteriza 

după criterii estetice. 

 Producţia artistică. Îmbină capacitatea lor de a executa 

conştiincios, de a desăvârşi, de a transforma, de a combina inedit, de a 

transfigura formele prin linii şi culori. 
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 Aprecierea artistică. Se manifestă prin capacitatea elevilor 

de a constata, de a lua o hotărâre, de a critica, de a aproba, de a 

dezaproba, de a prefera, a motiva, de a exprima artistic, oral o idee, de a 

colecţiona valori artistice. 

Practica şcolară, a subliniat savanta M. Ilioaia, a arătat că elevii 

nu fac de la sine transferul experienţelor lor plastice pe care le-au 

dobândit în cadrul lecţiilor. Învăţătorul este acela care trebuie sa le 

înlesnească aceste transferuri. Pentru aceasta el stabileşte legături de 

structură estetică-artistică între competenţele teoretico-practice vechi 

ale elevilor şi cele noi, analogice cu primele. El poate începe mai întâi 

să îndrume elevii prin exemple simple, pentru ca apoi să realizeze 

lanţuri de transferuri [2, p. 97]. 

În acţiunea de modelare a personalităţii umane, şcoala are la 

dispoziţie diferite limbaje: al sunetelor, al cifrelor, al mişcării etc. 

Înzestrarea fiecărui elev cu instrumente operatorii face, după cum se 

ştie, obiectul unor discipline speciale, cu caracter obligatoriu, pe toate 

treptele învăţământului de cultură generală. Privit din acest unghi, al 

eficienţei lui sociale, formative, învăţământul general trebuie să se 

bazeze, fără ierarhizări şi, mai ales, fără limitări, pe absolut toate 

limbajele – între acestea, şi pe cel al artelor plastice, mai precis, pe 

caracterul expresiv şi simbolic, semnificant al culorii – liniei – formei 

spaţiale. 

Evident, renovarea conţinutului şi a metodelor învăţământului, în 

ansamblul său, vizează tocmai această legătură a şcolii cu viaţa şi cu 

practica. Fiind o chestiune de maximă responsabilitate, aceasta nu poate 

face abstracţie de „Educaţia plastică‖. Problema care se pune însă, este 

dacă, „Educaţia plastică‖, ca disciplina de învăţământ a acelor faimoase 

abilităţi bazate pe imitaţie, ar mai fi aptă să faciliteze însuşirea 

limbajului artelor plastice, dacă, aşa cum este conceput de pedagogia 

tradiţională, mai poate satisface exigenţele actuale, susţine I. Şuşală [6, 

p. 139]. 

Predarea creativă poate fi descrisă de metodele venite din 

imaginaţia cadrului didactic, care face învăţarea interesantă şi eficientă. 
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Predarea pentru creativitate îşi propune să încurajeze încrederea în sine, 

spiritul de independenţă şi capacitatea de a gândi pentru sine a elevului. 

Scopul este de a permite elevului să fie obiectiv şi eficient în tratarea 

problemelor, să aprofundeze şi să extindă gradul de conştientizare al 

sinelui şi să încurajeze deschiderea şi reflexivitatea creativă. În educaţie 

arta pedagogică presupune capacitatea de a te pune în dispoziţia 

copiilor, de a simpatiza cu ei, de a le înţelege universul, de a le sesiza 

interesele desenului creativ. 

Profesiunea de pedagog în educaţia plastică este rezultatul unui 

îndelung proces de pregătire profesională. Faptul că unele cadre 

didactice obţin succese, în munca cu elevii, iar altele nu obţin, denotă 

faptul că succesul rezultat în această muncă este, în mare măsură, 

condiţionat şi de prezenţa unor aptitudini corespunzătoare, a unor 

aptitudini pedagogice, cu ajutorul cărora învăţătorul de educaţie plastică 

poate cunoaşte capacitatea creativă a şcolarilor. Aptitudinile 

pedagogice sunt acele însuşiri psihice ale personalităţii profesorului, 

care asigură îndeplinirea cu succes a diverselor sarcini, pe care le 

implică activitatea educaţională [5, p. 59]. 

Talentul de învăţător de educaţie plastică presupune în sens 

practic calitatea de „a fi psihopedagog‖, ce presupune capacitatea de a 

pătrunde în universal „intern‖ al şcolarului, din dorinţa de a-i cunoaşte 

gândurile şi sentimentele, în vederea dezvoltării ulterioare a 

capacităţilor lui creative în arta plastică. 
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FORMAREA ABILITĂȚILOR PEDAGOGICE LA STUDENȚI 

PRIN DANSUL SCENIC POPULAR 

Svetlana TALPĂ, lector 

 

Summary 
This article proposes an alternative classification of pedagogical 

skills formed as a result of studying the discipline "folk dance on 

stage." Students educated and trained in the art of dance atmosphere 
recovery will be able to integrate more easily into the world of 

professional pedagogy, which will profile the performance level at 

which the student and pedagogical skills are formed during the study 

discipline "folk dance on stage." However the aim is to train teachers 
to be able to act with alacrity and skill, ability and skill in preparing its 

continued during teaching chosen profession, having acquired the 

substrate constitutional or psychological traits of high yield.  
 

„A fi educator nu înseamnă a exercita o meserie,  

înseamnă a îndeplini o misiune,  

a face un apostolat”.  

( G. Mialaret ) 

 

„Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu 

seamănă cu nici o alta, o meserie care nu se părăseşte seara odată cu 

hainele de lucru. O meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă 

şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu este permisă, unde 

pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare, o meserie care 

epuizează şi înviorează, care te disperează şi exaltă, o meserie în care a 

şti nu înseamnă nimic fără emoţie, în care dragostea e sterilă fără forţa 

spirituală, o meserie când apăsătoare, când implacabilă, ingrată şi plină 

de farmec.‖ [4] 
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Procesul de pregătire, instruire și formare a cadrelor didactice 

pentru dans și în special al abilităților  pedagogice include două etape: 

pregătirea inițială și pregătirea continuă.[1, p. 434]  

Pregătirea inițială vizează introducerea viitorului cadru didactic, 

prin activitățile teoretice și dansul scenic popular, în universul 

profesional pentru care acesta se formează.  

O societate cu o cultură şi civilizaţie recunoscute se formează şi 

se dezvoltă printr-o educaţie sănătoasă. O educaţie de calitate este 

realizată însă de profesori buni, bine pregătiţi pentru o astfel de 

meserie. Este şi motivul pentru care consider că printre direcţiile 

esenţiale ale reformei sistemului educaţional din ţara noastră trebuie să 

se situeze cel puţin două în prim plan:  

 (re)valorizarea meseriei de profesor în raport cu importanţa ei 

socială;  

  îmbunătăţirea pregătirii (iniţiale şi continue) a profesorilor, în 

raport cu anumite standarde de formare. 

„...nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, 

dăruire şi umanism ca cea de educator, pentru că în nici una nu se 

lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai sensibil decât 

este omul în devenire [...] Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi 

sondând dimensiunile posibile ale personalităţii, educatorul instruieşte, 

educă, îndeamnă, dirijează, cultivă şi organizează, corectează, 

perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvârşirii 

calităţilor necesare omului de mâine‖ [4]. 

Evident capacitatea de a acționa cu îndemânare, dibăcie, 

iscusință și pricepere în profesia dată este posibil în momentul în care 

studentul este pus în situația să desfășoare individual activitatea 

instructiv – educativă cu elevii. Ca rezultat se profilează nivelul de 

performanță la care se află studentul și competențele pedagogice 

formate pe parcursul studierii disciplinei „Dans scenic popular ‖. 

Trecerea în spațiul real al meseriei se soldează cu criza de 

identitate profesională și de căutare a noilor repere de validare valorică. 
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E. Păun  consideră că profesionalizarea didactică este „un proces de 

formare a unui ansamblu de capacităţi şi competenţe într-un domeniu 

dat, pe baza asimilării unui sistem de cunoştinţe (teoretice şi practice), 

proces controlat deductiv de un model al profesiei respective‖. 

Dimensiunile profesionalizării care decurg din definiţia dată de E. Păun 

sunt următoarele: 

   profesionalizarea presupune descrierea (sau elaborarea) 

„identităţii profesionale astfel încât să fie generat la final un set de 

cunoştinţe şi competenţe descrise şi structurate într-un model 

profesional (standarde profesionale) care se asimilează sistematic şi pe 

baze ştiinţifice‖;  

   profesionalizarea solicită şi un efort corespunzător de 

legitimare a profesiei didactice în câmpul activităţilor şi profesiilor 

sociale prin elaborarea unui model al profesiei didactice.   

Pe lângă multitudinea disciplinelor psihopedagogice și practice, 

studentul facultății „Științe ale educației‖ specialitatea dans, în 

formarea inițială parcurge etapele de asimilare și cunoaștere a 

disciplinei „Dansul scenic popular‖ - care formează și dezvoltă atât 

aparatul locomotor cât și competențele psihopedagogice, și care 

reprezintă capacitatea de a executa ansamblul de mișcări ritmate și 

variate ale corpului, acompaniate muzical, cu efect teatral însă care 

provine din popor și este creat pentru necesitățile poporului, accesibil 

tuturor. În momentul executării exercițiilor de încordare – relaxare a 

mușchilor, de dezvoltare a rezistenții și a elasticității mușchilor 

corpului sub un anumit ritm muzical, studentul se cultivă și învață arta 

autoformării competențelor pedagogice raportate la propriul corp, ca în 

final să posede 2 brațe „educate‖, 2 picioare „educate‖ adică să devină 

o persoană educată cu un corp „educat‖. Deci disciplina „Dans scenic 

popular‖ reprezintă fundamentul creării varietății abilităților cum ar fi: 

1) să stăpânească metodologia şi conţinuturile predării dansului 

scenic popular 
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2)  să ştie cum se învaţă elevii şi să construiască experienţe 

proprii de învăţare  

3)  să cunoască strategii eficiente de management al grupurilor 

de elevi  

4) să asigure succesul şcolar, social, civic şi personal pentru toţi 

elevii pe care îi învață 

5)  să utilizeze tehnologiile moderne în predare şi învăţare a 

dansului scenic popular 

6)  să colaboreze cu familia şi comunitatea, pentru realizarea 

unui mediu pozitiv de învăţare  

7)  să fie practicieni meditativi, care permanent vor fi în căutare 

de izvoare noi de cunoștințe 

 

Concluzii: 

Calitatea pregătirii inițiale a absolvenților- profesori este uneori, 

contestată sau se dovedește deficitară realității care se cere a fi asumată 

și depășită. Cu toate acestea scopul este de a forma cadre didactice care 

vor fi capabile să acționeze cu agerime, pricepere, iscusință și 

îndemânare în pregătirea sa continuă, în timpul profesării meseriei 

alese, dispunând de substratul constituțional sau dobândit al unor 

însușiri psihice de mare randament [2, p.3], unde astfel chiar I. Jinga  

consideră competenţa profesională a cadrelor didactice „un ansamblu 

de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care 

interacţionează cu trăsăturile de personalitate ale educatorilor, 

conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii 

didactice care să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate [...] iar 

performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al 

potenţialului intelectual al fiecăruia‖. 
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OPTIMIZAREA ADAPTĂRII SOCIALE A COPILULUI ÎN CADRUL 

ORELOR DE DANS 

Iurie CIBRIC, lector superior 

 

Summary 
The practice of thematical dance along with the benefits aimed 

for the harmonious development of body, the stimulation of creativity 

and imagination through the participation of the choreography 

composition realization has a positive impact upon the development of 
social abilities, due to the fact that dancing classes imply the 

integration into a small community from the beginning. A child can 

build up friendly relationships and can learn how to socialize in 
groups.  

 

Întreaga dezvoltare, ca şi condiţia umană însăşi sunt inundate şi 

stimulate de procesele de socializare prin care se constituie integrarea 

socială şi identitatea persoanei, încă de la vârstă fragedă. Influenţele se 

exercită asupra copilului, mai întâi, prin familie şi, mai ordonat şi 

sistematic, cu ajutorul instituţiilor de învăţământ, prin viaţa socială, în 

ansamblu, ca factori ce concură în a-i oferi modele de conduită, clişee 

de apreciere şi reacţii, opinii şi cunoştinţe despre tot ceea ce îl 

înconjoară. Sociabilitatea, ca trăsătură ce are capacitatea de a facilita 

adaptarea, se dezvoltă prin unificarea a numeroase deprinderi specifice, 

care au aceeaşi semnificație adaptivă generală pentru persoană, astfel 

încât sociabilitatea se structurează în funcțiile de condițiile mediului 

exterior [2, p. 67]. 

Copilul preșcolar manifestă o intensă sociabilitate, o puternică 

dorinţă de contact social dar el nu este sociabil în general ci învaţă, prin 

unităţi specifice de învăţare, să ajungă la un comportament adaptiv şi 

expresiv. Se poate afirma astfel că evoluţia copilului este marcată de 

interacţiunile între el, ca individ în dezvoltare şi ceilalţi, de interesul pe 

http://cis01.ucv.ro/DPPD/seminar_mogonea_remus.pdf
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care începe să-l arate faţă de alţii, cu care descoperă că poate acţiona 

împreună [1, p. 77; 6, p. 144]. 

Instituțiile de învățământ, precum și diverse activități 

extrașcolare, dintre care și dansul, asigură lărgirea experienţei personale 

dar mai ales condiţiile unei activităţi sociale bogate, variate, în care, şi 

prin care, copilul va reuşi să preia iniţiativa contactului social mai 

frecvent, poate, decât adultul, va elabora relaţii de încredere în ceilalţi 

şi va conştientiza locul şi rolul său în cadrul colectivităţii. Educația 

coregrafică ocupă un rol important în formarea personalității copilului 

și adaptarea socială a acestuia.  

Dansul reprezintă activitatea care valorifică sistematic ansamblul 

formelor de practicare a exercițiilor fizice în scopul măririi, în 

principal, a potențialului biologic al omului în concordanță cu cerințele 

sale și exigențele societății. El este fiziologic prin natura exercițiilor 

sale, pedagogic – prin metode, biologic – prin efectele sale și social – 

prin organizare și activitate, în centrul căruia stă omul, în cazul nostru, 

copilul preșcolar. 

Dansul joacă un rol foarte important în procesul de educare a 

copiilor. Datorită dansului, copiii îşi dezvoltă auzul muzical, 

plasticitatea corpului, imaginaţia, creativitatea, atenţia la tot ceea ce 

este în jur, formarea culturii interioare. Dansul, la fel, participă la 

dezvoltarea caracterului de grup, a responsabilităţii faţă de colegi [8, p. 

156]. 

Socializarea reprezintă un proces de integrare socială prin diverse 

mijloace de comunicare și procedee de cunoaștere și de acțiune, prin 

care copilul individual dobândește reguli de viață, de existență spațio-

temporal, obișnuințe, moduri de a gândi, de a crede, de a avea idealuri 

conforme mediului social căruia îi aparține. Ea se manifestă prin dans 

în regim [7, p. 98]: 

 afectiv – dorința individului de a avea contacte cu alții pe baza 

unor stări de spirit pe care le trăiește în timpul dansului, influențe 
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emoționale oferite de muzica de dans și de acțiunea în sine, sentimente 

sociale comune; 

 cognitiv – formarea percepției modelelor,elaborarea limbajului 

nonverbal, a gândirii și memoriei motrice într-o comunicare specifică; 

 cultural – apartenența la sistemul valorilor dansului 

particularizate în tradiții, conduite, mentalitate, sistem de simbolizare 

etc. 

Socializarea prin dans reprezintă un proces de proiectare, 

reproducere și realizare de conduită adecvată ale modelelor normative 

și culturale ale dansului. Arta dansului și-a câștigat o popularitate destul 

de mare. Ea joacă un rol important în formarea personalității omului. 

Iată de ce, printre beneficiile dansului asupra dezvoltării copiilor 

se număra dezvoltarea unei serii întregi de abilități, obținerea unei 

ținute corecte și elegante, deprinderea disciplinei. În plus, este o 

modalitate foarte practică și eficientă de petrecere a timpului liber. 

Chiar daca copilul nu face performanță, dansul îi va fi de mare ajutor în 

dezvoltarea fizică, emoțională și socială. 

Astfel, reieșind din cele relatate ne-am propus ca scop elucidarea 

impactului dansului cu subiect în dezvoltarea socială a copiilor de 5 – 7 

ani. 

Este bine cunoscut faptul că dansul, şi implicit cursurile de dans 

pentru copii, oferă o mulţime de beneficii, atât pe plan fizic, cât şi 

emoţional. Printre acestea, creşterea flexibilităţii şi a echilibrului, 

căpătarea unei ţinute elegante, îmbunătăţirea memoriei şi a capacităţii 

de concentrare, creşterea încrederii în sine, dezvoltarea imaginaţiei si 

îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi socializare. Pe lângă aceste 

beneficii, frecventarea regulată a cursurilor de dans într-un cadru 

organizat poate oferi un sprijin real în oferirea unei educaţii corecte 

celor mici [4, p. 108; 5, p. 129]. Educaţia coregrafică ocupă un loc 

important în formarea personalităţii copilului şi acest proces depinde de 

ceea ce i se oferă copilului, mai ales în perioadele sensibile ale 

dezvoltării, începând cu vârsta preșcolară, urmărind o evoluţie continuă 
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a cărei finalitate este apreciată în termeni de maturizare psihoafectivă şi 

intelectuală, care semnifică, în acelaşi timp, o adaptare suplă şi 

posibilităţi sporite de autodeterminare.  

Pentru a depista care sunt strategiile si metodele necesare în 

dezvoltarea socială a copiilor de vârstă preșcolară am monitorizat inițial 

nivelul de dezvoltare a imaginației la copiii de 5 – 7 ani, deoarece 

imaginaţia joacă un rol esenţial în activitatea umană, impunându-se ca 

verigă componentă centrală a creativităţii. Ea aduce un spor 

considerabil la cunoaşterea realităţii date şi a viitorului, a posibilului. 

Din punct de vedere al mecanismelor interne prin care se realizează, 

imaginaţia se organizează în adâncime pe câteva niveluri funcţionale, şi 

anume: nivelul oniric (imaginaţia se concretizează în vise), nivelul 

reveriei (aici este visul diurn) şi nivelul intenţional orientat (imaginaţia 

reproductivă şi creatoare), în cadrul căruia se delimitează imaginaţia 

reproductivă, imaginaţia creatoare şi visul de perspectivă. Imaginaţia 

are o funcţie cognitivă, ea având roluri importante în lărgirea sferei 

cunoaşterii, explorând zone noi şi căutând soluţii noi la problemele 

existente. Dacă gândirea adânceşte sfera cunoaşterii, imaginaţia lărgeşte 

această sferă şi oferă astfel gândirii noi teritorii. Imaginaţia are o 

funcţie adaptiv reglatorie, care exprimă locul şi rolul imaginaţiei în 

sistemul psihic uman, ea constituind procesul predilect al creativităţii. 

Imaginaţia conferă conştiinţei dimensiunea explorativă si creatoare [3, 

p. 12; 8, p. 45]. 

Imaginaţia este procesul psihic cognitiv, complex, de reflectare 

mijlocită, constructivă şi transformatoare a datelor experienţei, a 

cunoştinţelor, informaţiilor stocate la nivelul memoriei sau a situaţiilor 

si evenimentelor trăite în prezent. 

Astfel, pentru determinarea nivelului de imaginație la copii am 

aplicat un test, care a inclus mai multe probe: 

 proba 1-a: copii să asculte muzica Rednex-Cotton Eye Joe și să 

improvizeze singuri mişcări și stil de dans ce pot fi interpretate, 

apreciate cu un punctaj maximal de 4 puncte; 
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 proba a 2-a: copiii să imită mai multe personaje propuse pe 

fond muzical la momentul potrivit, de exemplu personajul ursul trebuie 

interpretat în muzica sub mor-mor-mor; pentru această etapă punctajul 

maximal acordat a fost de 2 puncte; 

 proba a 3-a: copiii să danseze un dans cu subiect pentru a 

determina dezvoltarea imaginaţiei la o situaţie concretă, pe fondul 

muzical corespunzător și mișcările propuse, punctajul maximal acordat 

fiind la fel de 3 puncte;  

 proba a 4-a: o fișă cu mai multe figuri pe care copii trebuiau să 

le identifice, pentru care s-a acordat un punctaj de 3 puncte și au fost 

interpretate foarte variat de copii.  

Rezultatele copiilor au fost evaluate în corespundere cu nivelurile 

dezvoltării imaginaţiei: nivel inferior 4-6 puncte, nivel mediu 7-10 

puncte și nivel superior 11-12 puncte. 

Astfel, evaluând rezultatele copiilor ce reflectă imaginația, am 

determinat un nivel inferior la 40% (n=4) din copii; nivel mediu la 50% 

(n=6) din copii și nivel superior la 10% (n=1) din copii (fig. 1). 

 

 
Figura 1. Exteriorizarea gradului de imaginație 



85 
 

 

Astfel, datele obținute vizează un nivel preponderent mediu și 

inferior al imaginației la copiii implicați în studiu. De aceea, la 

următoarea etapă a studiului ne-am propus să aplicăm un dans cu 

subiect „Cowboy‖, care ar contribui la dezvoltarea imaginației la copii 

și ar facilita adaptibilitatea socială a copiilor. 

„Cowboy‖ este un dans cu subiect care are drept conţinut 

umorul. Acţiunea de subiect este fizică, activă, şi simbolică. Povestea în 

dans este o mică piesă ce reflectă acţiuni, care arată trăirile personajelor 

în dependenţă de caracterul lor individual. 

Subiectul este acţiunea muzical-coregrafică a dansului; în subiect 

este importantă ciocnirea diferitor caractere ale personajelor, lupta lor 

să ducă la victoria uneia dintre părţile aflate în conflict. Muzica folosită 

în dansul cu subiect este constituită din 4 piese mixate pe ritm de disco, 

cha-cha-cha, jive, quiqstep, ce păstrează ritmul de bază al piesei, cu o 

durată de 6 min. Aceste piese fiind următoarele: Younes-cowboy music 

(00.42 sec), Rednex - Cotton Eye Joe (0.42 – 2.32 min), Down In 

Mexico-Death Proof (2.32-4. Hmin) și Hermes House Band - Country 

Roads Remix (4.14-6 min). Mişcările dansului constau din mişcări de 

bază ale dansurilor jive, cha-cha, disco și quickstep. In prima parte a 

dansului s-au folosit mişcări: mişcări săltăreţe tipice stilului cowboy, 

rotirea deasupra capului a frânghiei imaginare, paşi laterali si bătăi din 

palme, rotiri în perechi la braţ, de asemenea sărituri în perechi, unde s-

au folosit mișcări ale dansului disco. 

De asemenea au fost folosite şi mişcări din următoarele stiluri de 

dans: Jive (Flick ball change, toe heek swivels, change of place LR, 

change of place RL, basic in place, chicken walks); Cha cha cha (basic 

movements in open position, time step, new York); Quickstep (natural 

spin turn, tipple chasse to rights, tipple chasse to left, backward lock). 

Este cunoscut că pentru asigurarea suportului motric solicitat în 

dansul sportiv este necesar să se acţioneze pe următoarele direcţii: 

pregătirea suportului fizic prin dezvoltarea calităţilor motrice de bază, 
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pentru a construi punctul de plecare al pregătirii specifice – 

componenta fizică a antrenamentului sportiv; însuşirea conţinutului 

tehnic specific dansurilor din grupele standard şi latino – componenta 

tehnică a antrenamentului sportiv; formarea esteticii gestului şi a 

expresivităţii corporale – componenta artistică si dezvoltarea 

imaginaţiei a antrenamentului. 

Abordarea conţinutului dansului sportiv în vederea perfecţionării 

comportamentului motric şi psihomotric este condiţionată de 

capacitatea de performanţă a dansatorului, care reprezintă „rezultatul 

interacţiunii operaţionale a unor sisteme bio-psiho-sociale, concretizată 

în valori recunoscute şi clasificate pe baza unor criterii elaborate social 

istorice. De toate aceste particularități am ținut cont pe parcursul 

studiului întreprins pentru a dezvolta sistematic abilitățile creativ-

imaginative ale copiilor ce stau la baza adaptabilității și comunicării. 

Pentru a evidenția performanțele obținute de copii la finele 

studiului întreprins, am aplicat aceleași probe de evaluare a imaginației, 

însă pentru o mai bună prezentare, evidenţiere a progresului la copiii 

implicați în studiu, am construit poligoanele de frecvenţă a 

performanțelor (fig.2). Astfel inițial am constatat amploarea curbei 

frecvenţelor preponderent în jurul valorilor 3-5 și 7-9, iar la etapa finală 

în jurul valorilor de 9, 10 şi 12. 
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Figura 2. Poligonul de frecvenţă a performanțelor 

 

În urma analizei calitative a rezultatelor obţinute de copii la 

finele experimentului psihopedagogic, am estimat trei niveluri, care 

atestă capacitățile imaginației la copii: 20% nivel inferior, 50% nivel 

mediu și 40% nivel superior. 

Astfel, analizând datele obţinute putem face următoarea 

concluzie: exersarea dansului tematic, de rând cu beneficiile aduse 

dezvoltării armonioase a corpului, stimulării creativităţii şi imaginaţiei 

prin participarea la realizarea compoziţiei coregrafice, are și un impact 

pozitiv asupra dezvoltării abilităţilor sociale, datorită faptului că o clasă 

de dans înseamnă din start integrarea lui într-o mică comunitate. 

Copilul poate lega prietenii și învaţă cum să socializeze în grupuri.  
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FORMAREA UNITĂȚII DINTRE CONȘTIINȚA ȘI CONDUITA 

MORALĂ A PERSOANEI ÎN CONTEXTUL RELAȚIILOR 

INTERGENERAȚIONALE 

Carolina CALARAȘ, dr., conf. univ. 

 

Summary 
This article represents a theoretical-practical study on the 

formation of unity between conscience and the moral conduct of the 

person, which will serve their cultivation and will manifest itself in an 
optimal way within the intergenerational relationship. 

 

Cercetătorii din domeniul științelor educației [1; 2; 4; 5; 6; 7; 

etc.], în variate contexte, remarcă importanța formării unității dintre 

conștiința și conduita morală a persoanei și rolul decisiv al acestui 

fenomen în formarea și comportarea personalității umane. Asociindu-

ne la această constatare, venim cu ideea dezvoltării ei prin analiza 

elementelor structurale ale conștiinței morale, care reprezintă o călăuză 

definitorie în formarea culturii relațiilor intergeneraționale, care se vor 

manifesta în  plenar în conduita omului. Așadar, filosofii disting 

următoarele componente ale conştiinţei morale: sentimentele morale, 

intenţiile, valorile şi idealurile morale, voinţă morală [2, p. 120] 

completează această structură cu încă două componente: cunoştinţele 

cu privire la conduita morală şi acţiunea morală, inclusiv 

convingerile morale, în lipsa cărora nu vom fi în stare să formăm 
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sentimentele, intenţiile, idealurile/prioritățile valorice şi voinţa morală a 

persoanei. 

Astfel, structura conştiinţei morale se configurează ca o 

formaţiune ce constă din: 

1. Cunoştinţele morale care includ ansamblul de norme morale 

şi valorile generale ale binelui moral. În plan filosofic, fiecare individ, 

inclusiv familia abordată ca o comuniune a acestora, asimilează 

cunoştinţele, concepţia culturală existentă la nivel social cu privire la 

valorile moral-etice. 

2. Sentimentele morale pe care le putem forma în baza cuno-

ştinţelor şi a experienţei morale. Acestea sunt divizate de filosofi 

[Apud2] în sentimente negative, care se manifestă prin teama de a nu 

distruge, grija de a nu dezonora, de a nu încălca o regulă etc. şi 

sentimente pozitive, manifestate prin nevoia de a crea, dorinţa de a face 

bine, a fi responsabil, generos etc. În contextul vizat, devine evidentă 

partea cea mai importantă a sentimentelor morale – atitudinile morale, 

care au caracter afectiv şi motivaţional, ce susţin, dinamizează şi 

energizează acţiunea morală. Sigur că reieşind din importanţa lor, 

atitudinile morale pot fi privite şi ca o componentă a conştiinţei morale 

independentă, însă noi, le percepem şi abordăm în cadrul sentimentelor, 

deoarece atitudinile reprezintă chintesenţa acestora şi puntea spre 

formarea şi funcţionarea convingerilor morale. 

3. Convingerile morale sintetizează, în plan psihosocial, valorile 

binelui moral, interiorizate, conturând capacităţile morale de ordin 

cognitiv-afectiv-motivaţional-volitiv ale persoanei, ce asigură trecerea 

de la nivelul teoretic al conştiinţei morale la cel practic, adică la 

acţiunile morale concrete. 

4. Intenţiile şi idealurile morale/prioritățile valorice ghidează 

acţiunile şi faptele persoanei proiectate şi realizate într-un mod 

conştient. Filosofii consideră că intenţiile şi idealurile morale imprimă 

conştiinţei morale două direcţii axiologice, definite ca forme: 

a) morala binelui/încurajatoare; 

b) morala datoriei/severă, strictă. 
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5. Voinţa morală are un caracter dublu, cel primitiv, de prefaţă 

şi acţiunea voluntară, care preia conţinutul psihologic al primei, îl 

purifică, îmbogăţeşte, evaluând-l şi supunându-l deliberării conştiinţei 

[2]. Anume acţiunea etică voluntară reprezintă partea funcţională a 

voinţei morale. Aici o mare importanţă au deprinderile morale şi 

trăsăturile volitive ale persoanei, care trebuie să fie centrate pe valorile 

binelui şi a datoriei, responsabilităţii morale. 

Plecând de la accepțiunile cercetătoarei nominalizate [Ibidem] 

anterior ținem să subliniem că această structură importantă, conştiinţa 

morală include şi un şir de elemente specifice, precum: reflecţia, 

analiza şi evaluarea, aprecierea valorică a acţiunilor, prevederea 

consecinţelor acţiunilor/faptelor, planificarea acţiunilor, 

responsabilitatea pentru acţiuni/conduită şi caracterul individual, unicat 

şi irepetabil al acţiunilor morale – ea se consideră o structură 

achiziţionată, cultivată individului prin intermediul şi sub influenţa 

mediului, a educaţiei, prin dezvoltarea potenţialului său biopsihic. 

Bineînţeles că formarea conştiinţei morale depinde de un şir de factori: 

maturizarea şi dezvoltarea personalităţii, inclusiv a sferei psihice; 

formarea Eu-lui și Supra-eului moral; preluarea modelelor demne şi 

interiorizarea lor; educaţia morală; experienţa personală, evenimentele 

vieţii individuale corelate cu valorile familiei, modelul sociocultural 

căruia îi aparţine persoana. Factorii enumerați corelează cu conduita 

persoanei, în sensul că fiecare acțiune morală interiorizată, necesită o 

exersare și o extindere la nivelul comportamentelor umane, începând cu 

frageda copilărie și finalizând cu vârstele mature. În sensul vizat, vom 

menționa contextul intergenerațional, concret, al inserției sociale, mai 

întâi, în cadrul familial în rol de copil/fiu, fiică; apoi soț/soție; părinte 

și, în final, în rol de bunici. Aceste roluri sociale pregătesc terenul 

pentru conștientizarea, exersarea și consolidarea relațiilor 

intergeneraționale, care, treptat, vor constitui o morală a acțiunii, a 

comportamentului persoanei, desemnând cultura intergenerațională. 

Abordând deseori în cercetările noastre problematica culturii relațiilor 
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intergeneraționale [1] și a formării conduitei morale, am decis să 

evidențiem momentele-cheie de formare a unității dintre conștiința și 

conduita morală a persoanei (care trăiește în societate și 

interacționează, colaborează cu persoane de variată vârstă). 

Studiul literaturii de specialitate [1; 2; 3; 4; 6; 8], analiza 

observațiilor noastre și a practicii de consiliere a familiei ne-au permis 

să conchidem următoarele: 

  educația familială competentă și de calitate, include cultivarea 

morală și asigură dezvoltarea-formarea armonioasă a personalității, 

ceea ce contribuie la întemeierea și menținerea unor relații 

interpersonale pozitive în interiorul propriei generații și cu persoanele 

generației adulte și vârstnice; 

  dacă în cadrul neamului și a familiei de origine există modele 

de relaționare și comunicare intra- și intergenerațională pozitive, 

armonioase, adică morale, apoi generațiile tinere interiorizează și se 

conduc, în temei, de acestea, promovându-le  în propria familie și viață; 

  este cunoscut faptul că dacă individul are dificultăți personale 

ce țin de unele distorsiuni privind unitatea dintre conștiința și conduita 

morală, atunci acesta manifestă și anumite dificultăți în cadrul stabilirii 

relațiilor interpersonale, atât cu semenii cât și cu reprezentanții 

generației adulte și vârstnice; 

 la vârsta preșcolară și școlară mică, copilul, care se dezvoltă 

normal în aspectul menționat, el nu manifestă dereglări 

comportamentale în relațiile cu semenii și relațiile intergeneraționale. 

Chiar dacă se observă anumite dificultăți, ele ușor se reglează prin 

intermediul educației familiale și/sau școlare. Metodele eficiente care 

pot fi aplicate în formarea unității dintre conștiința și conduita 

morală țin de: explicația importanței comunicării și interrelaționării 

adecvate, politicoase, etice; conversația pe marginea conduitei morale 

și imorale a omului; convingerea, sugestia, exersarea, aprobarea, 

dezaprobarea, modelul pozitiv al adultului, opinia publică etc. Toate 
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metodele valorificate sistematic, la timp și iscusit, în funcție de vârstă și 

particularitățile individual-tipologice, asigură dezvoltarea și formarea 

unei personalități umane integre. Tot acestea, utilizate în anumite 

situații dificile și contexte variate, pot servi corecției și orientării 

individului spre autoeducație și autoeficiență; 

  cu toate că astăzi persoanele în etate sunt active din punct de 

vedere social și profesional, totuși, către 75-80 de ani, relațiile 

interpersoanle deseori se limitează la un cerc foarte restrâns de rude, 

apropiați și prieteni, relațiile cu aceștia sunt destul de stabile și calde, 

dificultățile ce apar sunt soluționate ușor și relativ eficient, fără a apela 

la ajutorul unui specialist în domeniul vizat; 

  lipsa simpatiei reciproce în relațiile interpersonale se poate 

observa la diferite vârste, însă la adulți, și, mai cu seamă, la vârstnici, 

aceasta se poate manifesta prin diminuarea dispoziției, apariția unor fobii 

sau chiar stări depresive. Tinerii, la fel, pot avea anumite probleme legate 

de simpatizarea asimetrică a cuiva și/sau antipatia față de cineva, însă 

aceste stări și atitudini la ei sunt fluctuante și pot ușor dispărea, deseori, 

doar în baza comunicării. 

În această ordine de idei, considerăm oportun să realizăm unele 

explicații de rigoare, care ar trebui să fie argumentate științific și 

consolidate în procesul studiilor școlare la diferite discipline, dar și în 

cadrul unor obiecte speciale. Cunoștințele cu privire la formarea 

morală, relațiile interpersoanle, am putea să le structurăm într-un modul 

separat sub genericul Cunoștințe despre om ca ființă socială și morală. 

Cultura relațiilor intergeneraționale în cadrul formării morale a 

persoanei. În linii generale, studierea acestui modul în procesul 

studiilor școlare, în viziunea noastră, urmează a fi axat pe: 

 studiul personalității umane: formarea și devenirea morală 

continuă a acesteia; particularitățile dezvoltării personalității și 

analiza identității vârstei persoanei; procesele psihice cognitive, 
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morala și cunoașterea lumii/oamenilor, stările psihice, 

trăsăturile de personalitate (temperament, caracter etc.); 

 autoactualizarea/actualizarea de sine, formarea morală și 

eficiența personală; 

 comunicarea interpersonală eficientă; 

 stabilirea și menținerea relațiilor interpersonale la diferite 

vârste; 

 specificul comportării morale a omului în funcție de identitatea 

de vârstă; de gen și de contextul concret social; 

 procesul îmbătrânirii omului, acțiunea morală și asigurarea unei 

existențe demne și reușite prin sporirea calității vieții lui. 

În activitatea de parteneriat socio-educativ școală – familie –

comunitate, privind educația și formarea morală în contextul culturii 

relațiilor intergeneraționale, ne-am putea centra pe desfășurarea unor 

lectorate, a unui ciclu de ședințe/ateliere de formare a CRI pentru a 

familiariza elevii și părinții cu aspectele esențiale ale relațiilor 

interumane, după cum urmează: 

 asigurarea simpatiilor personale pot avea la bază un șir de 

factori extrinseci, pe care omul îi poate stabili și conștientiza și 

factori intrinseci, care sunt ascunși în adâncurile 

subconștientului, pe care omul le poate descoperi și 

conștientiza cu ajutorul specialistului (psiholog, consilier, 

psihoterapeut); 

 simpatia mai ușor apare între persoanele de gen opus decât de 

același gen, între persoanele care au trebuințe și interese 

comune; au motivație socială comună și predispoziții 

asemănătoare [1, p. 84-85]; 

 antipatia se poate manifesta la persoanele care posedă un 

caracter contradictoriu, la care prevalează unele trăsături 

negative ca: suspiciunea, anxietatea, agresivitatea, invidia etc., 

pe care omul nu le conștientizează, nu le poate controla și le 
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manifestă în contactul cu alte persoane. La fel, antipatia, 

deseori, se mai poate manifesta față de persoanele lipsite de 

cultură, de scrupule, axate pe un comportament imprevizibil 

sau chiar deviant. O altă cauză a apariției antipatiei între 

oameni este incompatibilitatea psihofizică sau psihosocială. 

Există o categorie de persoane care, prin acțiunile, vorbele, 

comportamentul și felul de a fi al său, provoacă trăiri negative 

la semenii și/sau reprezentanții altor generații. Este de ajuns 

ca o persoană să trateze o altă persoană nepoliticos, fără tact, 

să folosească un limbaj ce conține variate formule neplăcute 

de tipul: tinerii de astăzi sunt niște leneși, axați pe plăcerile 

vieții; femeile veșnic manipulează bărbații; bărbații sunt de 

nimic; ce mai vreau și bătrânii aceștia, mai bine ar sta acasă 

și n-ar încurca lumea etc. Alteori, ne provoacă antipatie unele 

persoane ce seamănă cu acelea care ne-au provocat cândva 

multe neplăceri și noi, prin transfer, începem a simți pentru ei 

un anumit dezgust. 

În finalul studiului dat, ținem să reliefăm importanța formării 

unității dintre conștiința și conduita morală; a cunoștințelor și 

competențelor cu privire la comunicarea și relaționarea interpersonală, 

dar și a celor care ne oferă posibilitatea de aprofundare a 

autocunoașterii și autoactualizării prin valorificarea auto/observației, 

introspecției, reflecției și lărgirea culturii generale și a inteligenței 

personale. Acestea devin treptat repere orientative în viață și deprinderi 

de autoeficiență în formarea culturii relațiilor intergeneraționale. Pentru 

a le consolida, școala și familia sunt obligate să colaboreze activ și 

sistematic în direcția vizată, iar copiii/elevii, adulții și vârstnicii 

(părinții și bunicii) să manifeste un comportament moral permanent, 

indiferent de context și condiții. Suntem ferm convinși că modelele 

pozitive ale reprezentanților celor trei generații din familiile de origine, 

susținute de modelele comportamentale morale ale celor trei generații, 



95 
 

manifestate în instituțiile de învățământ, inclusiv în mediul comunitar – 

reprezintă cheia succesului în educația și formarea unității conștiinței și 

conduitei morale, a culturii relațiilor intergeneraționale. 
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ASIGURAREA NORMATIVITĂȚII ACȚIUNII EDUCATIVE ÎN 

CADRUL ȘCOLAR ȘI FAMILIAL 

Larisa CUZNEȚOV, dr. hab., prof. univ. 

 

Summary 
The article represents a theoretical study with practical 

implications for ensuring normativity of educational action in the 

family and school. Are analyzed the key aspects of recovery the laws, 
legalities, principles, rules and pedagogical axioms of education 

achieved in the family and school. 

 

În contextul educaţiei integrale, pe care o abordăm prin prisma 

filosofiei practice a familiei 5 , vom apela la axiomele pedagogice şi 

existenţiale, care se obiectivează într-un ansamblu de legi: 
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 legea orientării educaţiei şi vieţii omului în direcţia formării-

dezvoltării permanente; 

 legea ponderii dominante şi specifice a funcţiei culturale; 

 legea dezvoltării pedagogice prin valorificarea deplină a 

raporturilor dintre ereditate – mediu – educaţie; 

 legea integrării tuturor conţinuturilor şi formelor generale ale 

educaţiei la nivelul educaţiei permanente şi al autoeducaţiei 

persoanei [2, p. 21]. 

Literatura de specialitate de ultimă generaţie lansează un model al 

normativităţii pedagogice ce vizează un ansamblu de resurse şi cerinţe 

gnoseologice, psihologice, sociologice, cognitive, filosofice, sintetizate 

la nivel de axiome, legităţi, legi, principii şi reguli. 

S. Cristea menţionează foarte explicit că normativitatea 

pedagogică include ansamblul conexiunilor cu caracter obiectiv, 

general, esenţial, existent la nivelul educaţiei/instruirii în proiectarea, 

realizarea şi dezvoltarea acestor activităţi prin acţiuni proprii 

desfăşurate într-un context determinat. Normativitatea pedagogică este 

exprimată prin diferite noţiuni: legi, legităţi, principii, axiome, 

postulate, presupoziţii, reguli Ibidem, p. 20 . 

Calin Marin susţine că normativitatea pedagogică ca fenomen 

social, include totalitatea categoriilor de norme ale acţiunii educative, 

acestea având o valoare teoretică şi practică de excepţie pentru com-

portamentul profesorului/adultului şi al elevilor/copiilor 1, p. 199 . 

Prin urmare, observăm că normativitatea este comună pentru 

oricare gen de activitate umană, cea pedagogică, fiind una specifică, 

deosebită, deoarece este destinată pentru a fi respectată în cadrul unui 

domeniu foarte important şi delicat, ce ţine de modelarea sufletului, 

formarea personalităţii umane în ansamblul tuturor trăsăturilor şi 

manifestărilor de conştiinţă, caracter, conduită. 

Aşadar, valorile – componente ale normativităţii pedagogice, 

esenţa lor, trebuie să fie cunoscute şi respectare permanent de cadrele 

didactice, părinţi, psihologi şi educatori. La început vom clarifica notele 

definitorii şi specificul fiecărei valori prin care se manifestă 
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normativitatea pedagogică. Astfel, legile pedagogice ţin de cele 

socioumane şi au un caracter probabilistic, ca urmare a factorului 

subiectiv, rezultat din analogia existentă între fenomenele sociale de 

natură educaţională şi cele din domeniul comunicării şi al politicii. 

Normativitatea dezvoltată la nivelul corelaţiei educator – educat include 

ansamblul de reguli, standarde şi aşteptări sociale care generează, 

regularizează interacţiunea şi comunicarea pedagogică, în calitate de tip 

special de comunicare psihosocială [2]. În consens cu cele relatate 

ţinem să precizăm conceptul de lege, care înseamnă normă cu caracter 

obligatoriu, stabilită şi apărată de puterea de stat. Originea din limba 

latină lex, legis [DEX, p. 565]. 

Din punct de vedere filosofic, legea este o categorie ce exprimă 

raporturi esenţiale necesare, generale, relativ stabile şi repetabile în 

interiorul şi între obiectele şi fenomenele realităţii sau între stadiile 

succesive ale unui anumit proces. 

Legitatea se explică ca o însuşire a fenomenelor ce se desfăşura 

în conformitate cu anumite legi. S. Cristea propune un şir de legităţi 

pedagogice la nivelul unor legi generale ale educaţiei/instruirii, care 

vizează componentele şi acţiunile de bază ale acestui proces complicat: 

 Legitatea pedagogică generală prevede optimizarea 

raporturilor dintre funcţiile şi finalităţile educaţiei, dintre 

obiectivele – conţinuturile – metodologia – evaluarea 

activităţii de educaţie/instruire. 

 Legitatea sociologică a educaţiei prevede optimizarea 

raporturilor dintre actorii educaţiei la toate nivelurile siste-

mului de învăţămînt/macrostructural şi microstructural. 

 Legitatea psihologică a educaţiei presupune optimizarea 

raporturilor dintre condiţiile externe şi interne ale activităţii 

de educaţie/instruire, exprimate la nivel de învăţare. 

 Legitatea gnoseologică a educaţiei presupune optimizarea 

raporturilor dintre volumul de cunoştinţe acumulat la nivel 

cultural, capacitatea de receptare a individului şi interiorizare 

a educaţiei, valorificabilă sub îndrumarea educatorului. 
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 Legitatea organizaţională a educaţiei prevede optimizarea 

raporturilor dintre resursele pedagogice existente şi rezul-

tatele obţinute 2, p. 22 . 

La legităţile respective, astăzi putem adăuga una axată pe opti-

mizarea raporturilor dintre obiectivele, conţinuturile activităţii de 

educaţie şi tehnologiile informaţionale moderne, definită ca legitatea 

aplicării în educaţie a tehnologiilor informaţionale. 

Cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei 1; 2; 3; 4; 5; 6 etc.  

propun un şir de legi specifice, ce reglementează interacţiunea dintre 

componentele de bază ale educaţiei, ca de exemplu: legea ponderii 

specifice a funcţiei culturale a educaţiei; legea corelaţiei permanente 

dintre educator şi educat, legea organizării educaţiei la nivel de sistem, 

legea unităţii dintre cerinţele sociale şi psihologice, exprimate la 

nivelul finalităţilor educaţiei, legea evaluării sistematice a educaţiei şi 

în mod continuu la diferite intervale de timp etc. 

Desigur că în ştiinţele educaţiei funcţionează şi un şir de legi 

concrete, axate pe necesitatea optimizării unor componente particulare 

ale educaţiei şi a raporturilor dintre acestea, ce acţionează în baza 

principiilor pedagogice, ca de exemplu: legea stimulării 

educaţiei/învăţării prin optimizarea raporturilor dintre motivaţia 

externă şi cea internă; legea creşterii calităţii educaţiei/învăţării la 

toate nivelurile; legea operaţionalizării obiectivelor la nivelul 

corelaţiei optime dintre sarcinile propuse şi resursele reale existente. 

În acelaşi context amintim de principiile pedagogice, care sunt 

divizate de specialişti în două categorii: 

a) principii generale cu o sferă de acţiune largă de referinţă, ce 

vizează conceperea, proiectarea şi desfăşurarea activităţilor 

de educaţie/instruire la nivel de sistem/principii generale; 

b) principii concrete cu o sferă mai restrânsă de referinţă la 

nivelul proiectării-desfăşurării activităţilor în cadrul 

procesului de învăţământ/principii didactice. 

Definiţii privind explicaţia principiului ca concept există multe, 

noi, însă ne-am axat pe acea care îl desemnează ca element 
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fundamental, idee, lege de bază pe care se întemeiază o teorie ştiinţifică 

în aspect teoretic şi element primordial, cauză primară sau punct de 

plecare într-o anumită activitate, în aspect practic [DEX, p. 850]. 

Din cele expuse, cu privire la legi, legităţi şi principii devine 

clară esenţa şi specificul regulilor pedagogice, acestea având un 

caracter operaţional, funcţionând în cadrul fiecărui principiu. 

În această ordine de idei, vom analiza axiomele pedagogiei, care 

reprezintă adevăruri fundamentale admise fără demonstraţie, deoarece 

sunt evidente prin ele însăşi. Axiomele mai sunt definite ca enunţuri 

prime de reper, din care pot fi deduse, în baza anumitor reguli, alte 

enunţuri. Astfel, axioma filosofică a educaţiei, cea sociologică şi cea 

psihologică redau interdependenţa dintre dimensiunea existenţială, 

obiectivă şi subiectivă a educaţiei; interdependenţa dintre calitatea 

educaţiei şi calitatea dezvoltării sociale; interdependenţa dintre calitatea 

educaţiei şi calitatea dezvoltării personalităţii umane. 

În concluzie, normativitatea acţiunii educative funcţionează în 

baza unui ansamblu de valori etice, care interacţionează şi asigură 

calitatea acestora. În contextul vizat poate fi analizată şi deontologia 

profesională cea familială ce include un şir de norme, principii reguli de 

comportare a pedagogului, părinţilor şi obligaţiile, acţiunile 

procedurale, care determină şi creează optimul axiologic şi cel 

educaţional. Situaţia dată plasează normativitatea pedagogică cu toate 

componentele sale în rangul valorilor pedagogice, care orientează, 

ghidează şi optimizează educaţia la nivel de sistem şi de proces în 

socium şi familie ca entităţi culturale. Evident că în acest context, vom 

analiza succint  asigurarea normativității pedagogice în conformitate cu 

principiile filosofiei practice a familiei 5  și în cadrul acestei instituții 

importante sociale. Familia valorifică și asigură și ea explorarea unui 

ansamblu de norme, principii și reguli. Cât privește  axiomele, legile și 

legitățile acestea sunt aceleași, deoarece familia se creează și 

funcționează în cadrul societății. Chiar dacă această normativitate nu 

întotdeauna poate fi adecvat formulată de membrii familiei, ea oricum 
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funcționează, fiindcă în calitate de instituție socială școala și familia 

colaborează destul de activ în formarea personalității copilului și 

reprezintă un factor important, dacă nu și decisiv în perpetuarea 

valorilor umane. Școala cultivă copiii, dar și părinții acestora (prin 

variate forme și strategii: lectorate, școli pentru părinți, ședințe de 

consiliere colectivă și individuală, ateliere de formare a competențelor 

parentale etc.). Experiența de comunicare și consiliere a familiei 

demonstrează un moment-cheie: principiile și regulile de respectare a 

normelor familiale, a unui mod de viață demn reglează și ghidează 

comunicarea, relaționarea între membrii familiei, asigurând armonia și 

normativitatea existenței acesteia și a  educației copiilor.  

Repere formative pentru adulți: 

 cunoaşterea şi asigurarea interiorizării valorilor umane de 

către tânăra generație  este obligatorie pentru părinţii şi adulţii implicaţi 

în educaţia copilului; 

 adulții/ părinții și pedagogii trebuie să fie modele demne de 

urmat în toate ipostazele vieții umane; 

 în realizarea educaţiei familiale și a celei școlare trebuie să ne 

axăm nu numai pe normele pedagogice, dar şi pe cele morale, spirituale 

şi principiile filosofiei practice; 

 normele, principiile şi regulile conduitei, relaţionării şi 

educaţiei familiale trebuie să fie respectate de către toţi membrii 

familiei. În acest sens, adulții vor respecta o regulă importantă, care 

rezidă în individualitatea cerințelor pedagogice, exersarea sistematică a 

copiilor în acțiuni și fapte pozitive, ceea ce va asigura formarea 

conduitei morale, a uni caracter integru  și a unui destin fericit. 
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ABILITĂŢI DE RELAŢIONARE ALE PEDAGOGULUI SOCIAL 

NECESARE PENTRU ASIGURAREA EFICIENTĂ A 

SERVICIILOR EDUCAŢIONALE 

Elena DAVIDESCU, lector superior 

 

Summary 
In this article, we intend to clear up the relationing abilities of 

social pedagogue, which are on the basis of formation the relationing 

competence with beneficiaries. According to specialty literature, 
relationing competence represents a set of abilities that define 

interactional facility and capacity to maintain relations relatively 

equilibrated with a collocutor, and abilities can be defined as 

capacities to apply and use knowledge to accomplish tasks and to solve 
practical problems. 

 

Actualitatea problemei abordate 

Astăzi în Europa, pedagogul se bucură de o largă recunoaştere 

profesională, iar pedagogia socială nu priveşte doar domeniul strict 

teoretic al fundamentării ştiinţelor educaţiei, ci are în vedere şi o arie 

importantă a aplicabilităţii serviciilor sociale. Pedagogul social 

activează într-o piaţă a muncii foarte variată, de la sănătate la mediile 

educaţionale, de la instituţiile publice la cele private. Activitatea 

pedagogului urmăreşte în general, sprijinirea tuturor copiilor în vederea 

dezvoltării lor generale [4, p. 26].  

Instituirea şi dezvoltarea pedagogiei sociale ca ştiinţă şi 

domeniu de formare profesională apare ca răspuns la necesitățile 

sociale de servicii educaţionale importante pentru dezvoltarea 
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comunitară între alte servicii publice (sănătate, protecţie socială). 

Pedagogia socială este considerată ca fiind domeniul educaţiei orientat 

teoretic şi praxiologic spre cercetarea mediului de viaţă şi a situaţiilor 

dificile ale oamenilor sau ale grupurilor sociale considerate izolate. Or, 

pedagogia socială se marchează în sistemul ştiinţelor socioumane prin 

statutul de ştiinţă pedagogică aplicativă situată la interferenţa dintre 

sociologie, psihologie socială, filosofie socială şi economie, constituind 

garantul apropierii şcolii de viaţa socială [8, p.16].  

Sistemul de valori constituie o componentă-cheie a pedagogiei 

sociale, deoarece activitatea de pedagog social este, în esenţa sa, un 

proces de influenţare şi transmitere de valori. Relaţia de ajutor este o 

interacţiune la care ambele părţi participă cu propria filosofie şi 

ideologie şi se influenţează reciproc. Astfel încât, voluntar sau nu, 

conştient sau inconştient, valorile pedagogului social vor avea o 

anumită prevalentă în cadrul relaţiei cu beneficiarul. De aceea, pentru 

ca relaţia să fie una efectiv de ajutor, pedagogul social trebuie să 

demonstreze mai multe calităţi ca: responsabilitate, siguranţă, 

încredere în sine, competenţă, sinceritate, receptivitate, deschidere la 

nou, obiectivitate, empatie, credibilitate etc. 

La Propunerea de recomandare a Consiliului privind Cadrul 

european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

(Bruxelles, 10.6.2016 COM (2016)), definițiile care se aplică în 

contextul prezentei recomandări privind competenţele dezvoltate în 

procesul de formare pentru o anumită calificare sunt determinate la 

nivel de cunoştinţe, abilități şi responsabilitate/autonomie, această 

triadă fiind aplicată domeniului educaţie prin recunoscuta triadă clasică 

stabilită de G. Văideanu: cunoştinţe – capacităţi – atitudini [11, p. 124]:  

- cunoștințe: rezultatul asimilării de informații prin învățare 

(cunoștințele reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii și practici 

legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu). În contextul 

Cadrului european al calificărilor, cunoștințele sunt descrise ca 

teoretice și/sau faptice;   
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- abilități: capacitatea de a aplica și de a utiliza cunoștințe pentru 

a aduce la îndeplinire sarcini și pentru a rezolva probleme. În contextul 

Cadrului european al calificărilor, abilitățile sunt descrise ca fiind 

cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau 

practice (implicând dexteritate manuală și utilizarea de metode, 

materiale, unelte și instrumente); 

- responsabilitate/autonomie: în contextul CEC, capacitatea 

cursantului de a aplica în mod autonom și responsabil cunoștințele și 

abilitățile deținute [12]. 

Faptul ca în unele definiţii sunt evidenţiate corelaţii între 

competenţă – capacitate – aptitudini - abilitate, presupune abordarea 

competenţei ca structură integratoare. Capacitatea este condiţionată de 

prezenţa unei aptitudini care poate fi dezvoltată prin experienţă şi 

formare. Abilităţile sociale sunt cele care facilitează interacţiunile de 

grup. Pornind de la abilitatea socială, se poate dezvolta competenţa 

socială, definită drept caracteristica persoanelor capabile să producă o 

influenţă socială dezirabilă asupra altor persoane [3, p. 59].  

Discuţii şi abordări. 

Abordând ideea noţiunilor ce conlucrează în pedagogie, T. Callo, 

precizează: abilităţi (îndemânare în îndeplinirea bună a unei activităţi), 

priceperi (îndemânare în îndeplinirea bună a unei activităţi), capacităţi 

(posibilitatea de a realiza bine un anumit lucru), deprinderi (uşurinţa de 

a face un lucru, dobândită prin exersare), habitudini (uşurinţa de a face 

un lucru, dobândită prin exersare), dexterităţi (îndemânarea de a face 

ceva), aptitudini (însuşire ce condiţionează îndeplinirea 

bună/eficientă/cu randament a unei activităţi) ca şi componente ale 

competenţei, care o nuanţează, o fac mai suplă, mai adecvată [1, 

p.115].  

Hopson şi Scally, în baza mai multor cercetări ajung la concluzia 

că persoana poate dezvolta relaţii dacă are şi arată respect pentru 

ceilalţi, dacă este sinceră cu sine, dacă se aşteaptă să vadă lucrurile 

din punctul de vedere al celuilalt, să empatizeze şi dacă se străduieşte să 
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nu-i judece pe ceilalţi. Acestea sunt „abilităţi de construire a 

relaţiilor” – elemente ale abilităţilor sociale, care în opinia lui M. 

Constantinescu, facilitează interacţiunile de grup. Pornind de la 

abilitatea socială, se poate dezvolta competenţa socială, definită drept 

caracteristica persoanelor capabile să producă o influenţă socială 

dezirabilă asupra altor persoane [3, p. 65]. 

Activităţile educaţionale realizate de către pedagogul social 

necesită o serie de competenţe, care transpun în practică anumite 

cunoştinţe teoretice şi valori, una dintre care este competenţa de 

relaţionare. 

Competenţa de relaţionare reprezintă un ansamblu de abilităţi 

care definesc facilitatea interacţională şi capacitatea de a menţine 

raporturi relativ echilibrate cu un interlocutor [6, p. 144].  

Competenţa de relaţionare reprezintă o componentă a 

competenţei sociale. Competenţa socială este asigurată de ansamblul 

de abilităţi necesare optimizării relaţionării interumane, elemente 

structurale ale competenţei de relaţionare: capacitatea de a adopta un 

rol diferit; capacitatea de a influenţa uşor un grup, precum şi indivizi 

izolaţi; capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii cu ceilalţi; 

capacitatea de a comunica uşor şi eficient cu grupul şi cu indivizii 

separat; capacitatea de a utiliza adecvat puterea şi autoritatea; 

capacitatea de adopta uşor diferite stiluri de conducere [7, p. 21]. 

Unele dintre aceste abilităţi sunt individuale şi aparţin pedagogului 

social ca persoană; este vorba despre aşa-numitele „abilităţi de 

relaţionare”, redate în tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Abilităţi şi calităţi necesare  

pedagogului social în realizarea activităţilor educaţionale 

Abilităţi, deprinderi şi calităţi necesare pedagogului social 

Abilităţi de 

relaţionare 

Abilităţi 

metodologic-profesionale 

Calităţi 

- de a comunica  

- de a dialoga 
- de a asculta  
- de a înţelege  

- de a identifica o problemă 

- de a evalua trebuinţe 
- de a investiga 
- de a colecta informaţii 

- siguranţă 

- încredere în sine 
- competenţă 
- sinceritate 
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- de a răspunde 
- de a clarifica 
- de a accepta 
- de a critica 
- de a se 
confrunta 

- de a convinge 
- de a coopera 
- de a colabora 
- de a negocia 
- de explorare, 
etc. 

- de a clarifica problema 
- de a prelucra informaţii 
- de a planifica activităţile 
- de a lucra în echipă 
- de a se preocupa de o problemă 
- de a cerceta într-o manieră 

ştiinţifică  
- de a redacta o comunicare 
ştiinţifică  
- de a consilia un caz  
- de a lucra în mod preventiv 
- de a acorda sprijin şi ajutor 
- de a aplica unele tehnici, etc. 

- receptivitate 
- deschidere la 
nou 
- obiectivitate 
- empatie 
- responsabilitate 

- credibilitate  
- onestitate 
- căldură 
- răbdare 
- activ, dinamic 
- atent, etc. 

 

Studenţii pedagogi-sociali în cadrul procesului de formare 

profesională participă la schimbul de informaţii şi idei etc., astfel se 

produce antrenarea competenţelor disciplinare cu potenţial de transfer 

şi dezvoltarea aşa-numitelor deprinderi de gândire. 

Tabelul 2 conţine o prezentare analitică a deprinderilor solicitate 

în exercitarea profesiei de pedagog social. 

 

Tabelul 2. Prezentarea deprinderilor de  

gândire solicitate în exercitarea profesiei de pedagog social 

Deprinderile 

de 

procesare a 

informaţiei 

oferă studenţilor posibilitatea de a localiza şi colecta informaţia, de 

a o sorta, clasifica, ordona, compara, contrasta şi de a analiza 

relaţiile dintre informaţii; 

 

 

de motivare 

oferă studenţilor motive pentru opinii şi acţiuni, constând în 

formularea de argumente şi realizarea de deducţii, folosirea unui 

limbaj specific pentru a explica ceea ce gândesc, realizarea unor 

judecăţi şi adoptarea unor decizii fundamentate pe 

evidenţe/informate; 

de 

investigaţie 

pregătesc studenţii pentru a formula întrebări, a defini probleme, a 

proiecta, a anticipa rezultate, consecinţe, a testa concluzii şi a 

îmbunătăţi idei; 

de gândire 

creativă 

oferă studenţilor posibilitatea să genereze şi să extindă ideile, să 

sugereze ipoteze, să aplice imaginaţia, să caute rezultate 

alternative inovative; 

 abilitează studenţii să evalueze informaţii, să judece valoarea a ceea 



106 
 

de evaluare ce citesc, ascultă şi fac, să dezvolte criterii pentru a valoriza ideile 

proprii şi pe cele ale altora, să aibă încredere în judecata lor. 

 

Abilităţile, deprinderile, calităţile, dar şi aptitudinile studenţilor 

pedagogi-sociali se formează şi se dezvoltă în procesul de exersare a 

metodelor şi tehnicilor de învăţare propuse în cadrul Trainingului de 

dezvoltare a competenţei de relaţionare a pedagogilor sociali. 

Accentul este plasat pe dimensiunea reflexivă, care îmbogăţeşte 

procesul de învăţare al studentului, dar şi procesul de relaţionare cu 

beneficiarii. 

Abilitatea de a empatiza se referă la plasarea noastră imaginară 

în locul altei persoane, la participarea noastră cognitivă şi afectivă la 

experienţa altei persoane, de a acţiona ca şi cum ar acţiona cealaltă 

persoană, având în vedere experienţa sa. Creşterea abilităţii noastre de a 

empatiza determină creşterea abilităţii de a reduce incertitudinea 

explicativă şi cea predictivă. Abilitatea de a ne adapta comunicarea 

implică: abilităţi cognitive (de percepere) şi comportamentale (de 

adaptare), în acelaşi timp; adaptarea nu numai a comportamentelor, ci 

şi a scopurilor interacţiunii; abilitatea de a se adapta la diferitele cerinţe 

impuse de contextele comunicării; asumarea ideii că percepţiile asupra 

competenţei comunicative rezidă într-o diadă. Creşterea abilităţii de a 

ne adapta comunicarea va determina o creştere a abilităţii noastre de a 

ne stăpâni anxietatea şi de a reduce incertitudinea. Abilitatea de a găsi 

şi utiliza adecvat informaţia este foarte importantă pentru descrierea şi 

interpretarea corectă a comportamentului celorlalţi. Dacă nivelul 

anxietăţii depăşeşte pragul personal maxim, se va produce o descreştere 

a abilităţii noastre de a reduce incertitudinea explicativă şi predictivă. 

Dacă tindem să-i vedem pe cei din afara grupului nostru ca fiind foarte 

diverşi, tindem să-i vedem şi pe cei din propriul grup foarte 

asemănători, ambele tendinţe fiind negative. Dacă tindem să atribuim 

comportamentul unor caracteristici dispoziţionale, atunci, când 

membrii altui grup se angajează într-un comportament văzut ca pozitiv, 

tendinţa este de a trata persoana ca pe o excepţie sau de a considera că 



107 
 

este vorba de un comportament conjunctural. Comportamentul va fi 

greşit interpretat. O creştere a gradului în care atribuim 

comportamentele celorlalţi unor caracteristici ale grupului din care 

subiecţii fac parte, va produce o descreştere a abilităţii noastre de a 

reduce anxietatea şi incertitudinea. O creştere a variabilităţii percepute 

în grupul de străini va determina o creştere a abilităţii de a scădea 

anxietatea şi incertitudinea. Fiind considerată una dintre cele mai 

importante abilităţi ale pedagogului social, ascultarea activă 

favorizează succesul în realizarea atribuţiilor funcţionale. Ascultarea 

activă este o tehnică de conversaţie prin care îi comunicăm locutorului 

semnificaţia pe care o acordăm mesajului său. Ea este foarte utilă în 

rezolvarea propriilor conflicte interpersonale, precum şi în medierea 

conflictelor. Ascultarea activă optimizează comunicarea. Ea poate fi 

folosită în trei scopuri: informare (obţinerea de la interlocutor a unei 

imagini clare asupra problemei, necesară în rezolvarea conflictului, 

uneori începând cu corectarea percepţiei eronate pe care locutorul o are 

despre conflict), suport moral, consiliere, liniştirea celuilalt (îi arăt 

interlocutorului că îi recunosc şi îi înţeleg situaţia) şi răspuns la atacul 

verbal, la iritarea celuilalt (îl conving pe agresor că am luat act de 

problema lui şi-i diminuez emoţia puternic negativă) [9, pp.138-139]. 

Ascultarea este un proces complex implicând mai multe module 

interconectate: abilităţi individuale legate de capacitatea particulară de 

a înţelege şi decodifica diverse paternuri de structurare a informaţiei, 

inteligenţa de a procesa cuvinte, atitudini pozitive (dorinţa şi voinţa de 

a asculta, interesul faţă de temă şi faţă de interlocutor), capacitatea de a 

procesa conţinutul emoţional al mesajului, asociindu-l cu interpretarea 

informaţiei, capacitatea de a procesa informaţia prin integrarea ei în 

anumite scheme cognitive şi comportamentale. 

Ascultarea activă presupune înţelegerea şi interpretarea adecvată 

a mesajului pentru a oferi interlocutorului un feedback real, constructiv. 

În acest proces sunt implicate obiectivitatea şi empatia. În receptarea şi 

interpretarea mesajului, un rol important îl joacă percepţia. Percepţia 
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este procesul de dobândire, interpretare, selecţie şi organizare a 

informaţiei senzoriale primite din mediu [10, p. 48].  

Autocontrolul emoţiilor reprezintă capacităţile/abilităţile 

persoanei: de a-şi stăpâni mânia, furia, bucuria etc. şi de a le exprima 

în mod natural, adecvat; de toleranţă faţă de propriile frustrări şi 

anxietăţi; de autocontrol al stresului; de a avea sentimente pozitive faţă 

de sine, încredere în forţele proprii, gândire pozitivă [5, p. 118].  

Autoreglarea emoţională este capacitatea de a gestiona propriile 

emoţii şi emoţiile altor persoane pe direcţia disciplinării conduitei [2, p. 

12].  

 

Concluzie 

Pedagogul social va organiza activităţi de educaţie şi socializare a 

beneficiarilor, va realiza activităţi de învăţare, necesare integrării şi 

reintegrării sociale, va oferi sprijin, ajutor şi îndrumare beneficiarilor 

pentru a dobândi deprinderi de rezolvare cu succes a problemelor vieţii, 

în concordanță cu nivelul de formare a abilităţilor de relaţionare. 
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SĂNĂTATE MINTALĂ PRIN EDUCAŢIE PENTRU 

DEZVOLTARE EMOŢIONALĂ (comunicare în plen) 

Corina ZAGAIEVSCHI, dr., conf. univ. 
 

Summary 

The present article addresses the issue of direct correlation 
between the level of emotional intelligence and mental health. 

Emotional competence building through education for emotional 

development contributes to optimal social adaptation, to the exclusion 

of psychic discomfort, reduces communication difficulties, enhances the 
quality of interpersonal relations, ensuring the socio-vocational 

integration and, of course, maintaining a healthy lifestyle. 

 

Semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un 

caracter; semeni un caracter, culegi un destin.  

(Dalai Lama) 

 

Reprezentând un conţinut pedagogic specific ce răspunde 

problematicii afective a lumii contemporane, educaţia pentru 

dezvoltare emoţională apare ca soluţie socială în condiţiile 

multiplicării efectelor negative ale emoţiilor distructive asupra 

raţiunii şi sănătăţii personalităţii umane [13]. Emoţiile examinate, 

canalizate şi adecvat valorificate facilitează creşterea performanţei, 

relaţiile interumane, reduc factorii şi efectele stresului cotidian. 

Inteligenţa emoţională uneşte câmpul trăirilor emoţionale cu cel al 

inteligenţei prin considerarea emoţiilor drept o viabilă sursă de 

informaţii, care ajută persoana să înţeleagă şi să exploreze mediul social 

[15]. 

Educaţia pentru dezvoltare emoţională este o nouă 

dimensiune a educaţiei ce vizează formarea-dezvoltarea optimă a 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10209-2016-ADD-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10209-2016-ADD-1/ro/pdf
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coeficientului de emoţionalitate (EQ), exprimată prin atitudini 

responsabile faţa de propriile stări afective, reflectate în 

comportamente comunicative rezonante ce derivă din sistemul 

individual al valorilor inteligenţei emoţionale, măsurabile la nivelul 

competenţelor emoţionale, asigurând performanţa academică (IQ), 

sănătatea mintală şi integrarea socio-profesională. Scopul educației 

pentru dezvoltare emoțională  este formarea-dezvoltarea permanentă a 

conştiinţei psihosociale a personalităţii umane, conturată la nivelul 

inteligenţei emoţionale, prin competenţe afective ce reflectă cultura 

comunicării sociale. Obiectivele generale, angajate în formarea-

dezvoltarea inteligenţei emoţionale, la nivel teoretic, vizează 

dobândirea de: 

 cunoştinţe ştiinţifice ce constituie nucleul epistemic al 

conceptului de inteligenţă emoţională; 

 competenţe emoţionale cu valoare praxiologică de aplicabilitate 

socială. 

 La nivel practic, obiectivele specifice ale educaţiei pentru 

dezvoltare emoţională, angajate în formarea-dezvoltarea conştiinţei 

emoţionale practice vizează:  

 formarea-dezvoltarea competenţelor de autocunoaştere şi 

autocontrol (conştiinţa emoţională de sine, caracter asertiv, 

independenţa, respectul de sine, împlinire de sine) – relaţiile 

intrapersonale; 

 formarea-dezvoltarea capacităţii de a interacţiona pozitiv şi de 

a colabora cu diferite persoane (empatie, responsabilitate socială) – 

relaţiile interpersonale; 

 formarea-dezvoltarea capacităţii de a fi flexibil şi cu simţul 

realităţii (testarea realităţii, flexibilitate emoţională, luarea deciziilor, 

soluţionarea problemelor) – adaptabilitatea; 

 formarea-dezvoltarea capacităţii de a rezista la stres, de a ţine 

sub control impulsurile emoţionale (echilibrul şi stabilitatea 

emoţională) – administrarea stresului; 



111 
 

 formarea-dezvoltarea atitudinii optimiste şi entuziaste faţă de 

viaţă (optimismul general, fericirea) – dispoziţia generală pozitivă [20, 

p. 59-60]. 

Dezvoltarea emoţională a personalităţii, în opinia psihologului 

american, Daniel Goleman, vizează două tipuri de competenţe 

definitorii: competenţe emoţionale de ordin intrapersonal (conştiinţa 

emoţională, autoevaluare, încredere în sine, autocontrol, 

conştiinciozitate, adaptabilitate, ambiţie, implicare, iniţiativă, optimism, 

etc.) şi competenţe emoţionale de ordin social (empatie, asertivitate, 

toleranţă, comunicare eficientă, gestionarea conflictelor interpersonale, 

colaborare şi cooperare, aptitudini de echipă, etc.) [14]. Formarea și 

dezvoltarea competenţelor emoționale prin intermediul cărora se 

asigură menţinerea sănătăţii mintale şi inserţia socială optimă a fiinţei 

umane, devine o acțiune absolut necesară educației, în contextul actual 

al impactului produs de emoțiile distructive scăpate de sub control.  

Dicționarul Enciclopedic Cartier definește termenul de igienă în 

felul următor: „(1) Ramură a medicinei care elaborează normele de 

apărare a sănătății a oamenilor și formele de aplicare a acestor norme 

pe baza studierii interdependenței și interacțiunii dintre om și mediul 

înconjurător, a condițiilor de trai, precum și a relațiilor sociale și de 

producție. (2) Ansamblul de precauții și de măsuri destinate să mențină 

echilibrul psihic, să prevină dezordinile mintale și să ușureze adaptarea 

persoanelor la mediul lor (acțiune preventivă)‖ [5, p. 426]. În acest 

context, educația pentru dezvoltarea emoțională prezintă un șir de 

obiective/acțiuni/norme de ordin teoretic și praxioloic (prezentate 

anterior) ce contribuie la formarea competențelor emoționale prin 

intermediul cărora se menține sănătatea mintală – acțiuni de igienă 

mintală. 

Istoria apariției, constituirii și dezvoltării conceptului igienă 

mintală, consideră Constantin Enăchescu, reputat psiholog român, 

susține faptul că o societate civilizată, complexă, cu un înalt nivel de 

dezvoltare și în plină expansiune se întemeiază, pentru a putea 
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supraviețui, pe igiena mintală. Igiena mintală promovează valorile 

umaniste, adaptarea omului la ordinea socială. Acţiunea de igienă 

mintală cuprinde măsurile cu scopul de a promova sănătatea mintală 

individuală şi comunitară. Igiena mintală urmăreşte dezvoltarea, 

păstrarea şi promovarea stării de sănătate mintală individuală; 

urmărește dezvoltarea armonioasă a personalităţii [9, p. 28]. 

Sănătatea mintală este un concept care decurge din cel de 

normalitate, adaptat la viaţa psihică a individului. Ea este o stare 

atribuită persoanei, rezultând dintr-o „modelare valorică‖ a acesteia 

ca urmare a acţiunii exercitate asupra individului sau a grupului de 

indivizi de către modelul sociocultural. Este un concept medico-

psihologic (starea de echilibru fizic, psihic şi moral), dar şi medico-

profesional (situaţia de adaptare şi integrare în realitatea lumii şi în 

relaţiile cu ceilalţi) [Ibidem, p. 35]. Sănătatea mintală, conform opiniei 

lui Constantin Enăchescu, evoluează în funcție de organizarea și 

evoluția societății. Cu cât societatea este mai dezvoltată în ceea ce 

privește instituțiile, relațiile sociale, normele valorice…, cu atât starea 

de sănătate mintală este mai bună. Societățile și culturile deschise 

reprezintă condiția evoluției pozitive a sănătății mintale [Ibidem, p. 

56]. John Sutter defineşte sănătatea mintală ca fiind „capacitatea 

psihicului de a funcţiona armonios, adaptat şi de a face faţă cu supleţe 

situaţiilor dificile, fiind capabil să îşi regăsească echilibrul după 

confruntarea cu acestea‖. Boala psihică se delimitează prin prezenţa 

anumitor trăiri, comportamente, idei, convingeri, percepţii care 

contrastează cu cele întâlnite în mod obişnuit, situându-se în afara 

marjei de variaţie caracteristică populaţiei respective şi ducând la 

dezorganizarea vieţii psihice sau la o reorganizare la un nivel inferior. 

Sănătatea mintală presupune respectarea normelor spirituale ale 

umanităţii [9,  p. 52]. 

Caracteristicile sănătății mintale, stabilite de Constantin 

Enăchescu, în lucrarea Tratat de igienă mentală (2008), reflectă 
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raporturile dintre individ și societate, boala mintală însemnând, în acest 

caz, ruperea acestor raporturi: 

 capacitatea de a produce şi tolera tensiuni înalte; 

 capacitatea de a exprima propriile posibilităţi; 

 capacitatea de a alcătui planuri de viaţă; 

 capacitatea de a ajusta aspiraţiile la cerinţele contextului 

prin adaptare şi integrare; 

 capacitatea de a ajusta conduita la relaţiile cu ceilalţi; 

 capacitatea de identificare cu forţele  conservatoare şi cele  

creatoare ale societăţii. 

Sănătatea mintală este o stare ce permite dezvoltarea psihică, 

intelectuală şi emoţională optimală, ce îi permite omului să se facă 

compatibil cu alţii. 

Psihologul român propune 6 criterii de apreciere a sănătății 

mintale: 

1. atitudinile omului faţă de el însuşi (imaginea de sine, auto-

acceptarea, calităţi personale); 

2. percepţia corectă a realităţii (înțelegerea obiectivă); 

3. dirijarea mediului (adecvat în relaţiile interpersonale, 

adaptarea); 

4. integrarea, echilibrul, consecvenţă, luarea deciziilor; 

5. autonomia, independenţa; 

6. creşterea şi dezvoltarea, realizarea de sine. 

În această ordine de idei, se reliefează o concordanţă între 

dinamica evoluţiei stării de sănătate mintală şi dezvoltarea psihosocială 

a individului [9]. Caracteristicile semnalate se regăsesc și în definiţia 

propusă de Dicţionarul de Psihologie Larousse asupra sănătăţii – 

„stare a celui care se simte puternic şi asigurat‖ [4]. Acest concept este 

strâns legat de noţiunea adaptare, aşa încât Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii (O.M.S./WHO) crede de cuviinţă să precizeze că – sănătatea 

este deplina posesiune a bunăstării sociale, mintale şi fizice şi nu 

numai absenţa bolilor şi afecţiunilor. Când vorbim de sănătate ne 
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referim, în mod implicit, la echilibrul dinamic care există între 

organism şi mediul său. Individul capabil să-şi rezolve conflictele (de 

origine internă şi externă) şi să reziste inevitabile lor frustrări ale 

vieţii sociale este un individ sănătos [22]. 

Sănătatea mintală este ceea ce gândim, simţim, cum acţionăm 

şi cum facem faţă încercărilor vieţii; este cum ne privim pe noi înşine, 

vieţile noastre şi oamenii care fac parte din ele. La fel ca sănătatea 

fizică, sănătatea mintală este importantă în fiecare stadiu al vieţii. 

Sănătatea mintală constituie în prezent cea mai importantă problemă 

de sănătate în spațiul european, dar şi în întreaga lume [6; 13]. 

Pe 7 aprilie, în fiecare an, toate ţările marchează Ziua Mondială a 

Sănătăţii. Anul 2001 a fost dedicat sănătăţii mintale, sub deviza „Nu! 

excluderii. Da! implicării." Sănătatea mintală este o problemă de 

sănătate publică, iar promovarea ei trebuie să reprezinte unul din 

obiectivele comunităţii [22]. Majoritatea statelor lumii consideră că 

educaţia şi şcoala îndeplinesc nu numai o funcţie de reproducere 

socială, ci şi una de înnoire socială şi progres economic. Curriculumul 

trebuie, în aceste condiţii, nu doar să asigure asimilarea culturii 

existente, ci, mai ales, să permită îmbogăţirea culturii fiecărui individ. 

Marinela Dumitrescu, cercetătoare din România [13, p. 20], 

consideră că este important ca profesioniştii din domeniul sănătăţii, 

ai învățământului şi membrii comunităţii să recunoască acest rol, 

astfel, încât să abordeze probleme de genul:  

 prin ce modalităţi mediul şcolar poate să contribuie la 

dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos din punct de vedere fizic şi 

psihologic; 

 în ce mod profesioniştii din domeniile sus-numite pot crea şi 

menţine sănătatea psihică a profesorilor, a elevilor şi a comunităţii 

locale; 

 ce programe şi medii trebuie să fie supuse unor schimbări 

astfel încât cadrul social şi fizic să devină mai sănătos.  

Astăzi, organismele internaţionale (UNICEF, UNESCO, OMS, 

ONU, etc.) acordă o atenţie deosebită promovării educaţiei pentru 
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sănătate mintală, aceasta fiind factorul predictiv pozitiv nu numai 

pentru realizările academice, succesele şcolare, ci mai ales pentru 

experienţele productive ce aduc satisfacţii, integrare pe piaţa muncii, 

dezvoltarea unei cariere de succes, reuşita în căsnicie şi în relaţiile cu 

ceilalţi, starea fizică în general. 

Conţinuturile specifice educaţiei pentru dezvoltare emoţională şi 

faptul că procesul de educaţie are la bază comunicarea interpersonală, 

sugerează ideea că sunt eficiente metodele care contribuie la formarea 

conştiinţei şi conduitei bazate pe inteligenţa emoţională şi care dezvoltă 

competenţele de comunicare interpersonală pozitivă ale elevilor – 

metodele expozitiv-euristice (după Ausubel şi Robinson, acestea 

reprezintă un continuum dintre metodele de învăţare prin receptare şi 

metodele de învăţare prin descoperire): conversaţia, discuţia, 

dezbaterea şi variantele acestora (discuţia dialog, consultaţia în grup, 

discuţia obişnuită de grup, discuţia de tip seminar, masa rotundă, 

brainstorming, discuţia dirijată (pe teme cheie, anunţate anterior), 

dezbaterea pe recoltarea în prealabil de întrebări, discuţia liberă, 

colocviul, etc. [16, p.80]. Metodele respective, solicitând deopotrivă 

implicarea profesorului şi a elevului, elucidează calitatea raporturilor de 

comunicare afectivă create între aceştia. În această ordine de idei, 

educația pentru dezvoltare emoțională, scopul căreia este formarea-

dezvoltarea permanentă a conştiinţei psihosociale a personalităţii 

umane, conturată la nivelul inteligenţei emoţionale, prin competenţe 

afective ce reflectă cultura comunicării sociale, contribuie la 

menținerea unui nivel acceptabil de sănătate mintală. Beneficiile 

inteligenței emoționale se manifestă prin: performanțe mărite; 

motivație îmbunătățită; inovație sporită; încredere în forțele proprii; 

leader-ship și management eficient; muncă în echipă excelentă, 

caracteristici ce reprezintă și sănătatea mintală, fapt care demonstrează 

corelația directă dintre acestea. 

Studiile în domeniul afectivității [1; 2; 6; 8; 10; 20] arată că 

inteligenţa emoţională este cel mai bun predictor pentru achiziţiile 
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viitoare ale copiilor, pentru succes, faţă de inteligenţa tradiţională, 

cognitivă şi abilităţile tehnice. Dinamica schimbărilor sociale 

contemporane solicită o bună capacitate de adaptare a individului la 

mediu care se poate realiza numai dacă înţelegem rolul extraordinar pe 

care îl are folosirea inteligentă a emoţiilor. Teoriile moderne despre 

inteligenţă s-au dezvoltat prin observarea faptului că persoana, de-a 

lungul vieţii, este într-o permanentă dezvoltare. Pentru a avea succes, 

persoana trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Aceste condiţii de 

obţinere a succesului în viaţă depind de abilităţi care se formează pe tot 

parcursul educaţiei formale sau cel puţin ar trebui să fie urmărite ca 

obiective, dincolo de discipline. Din lucrările oamenilor de ştiinţă care 

au cercetat  inteligenţa umană (Gardner H.; Rimé B.; Cosnier J.; 

Goleman D.; Mayer J.; Salovey P.; Manz Ch.; etc. ), se observă 

interesul special acordat inteligenţei emoţionale şi sociale care se 

referă la abilitatea de a te înţelege pe tine şi de a-i înţelege pe ceilalţi. 

Un număr tot mai mare de educatori şi cercetători în domeniul 

afectivității (Elias M. J.; Tobias S. E.; Friedlander B. S.; Ekman P.; 

Carusso D.; Faber A.; Mazlish E.; Salomé J.; Cojocaru-Borozan M.; 

Ţărnă Ec.; Dumitrescu M., etc.) recunosc faptul că la sfârşitul anilor de 

şcoală, absolvenţii sunt nepregătiţi să facă faţă provocărilor vieţii de 

fiecare zi, atât la nivel personal, cât şi ca membrii ai societăţii. 

Abordarea, prin excelenţă cognitivă, a demersurilor educative nu este 

suficientă pentru a avea succes şi a fi fericit. În consecinţă, la ora 

actuală, aria învăţării emoţionale se dezvoltă pe baza cercetărilor în 

domeniu, respectiv al noilor teorii privind natura emoţiilor şi a 

inteligenţei în relaţie cu succesul şi fericirea. Prin învăţare socială şi 

emoţională, inteligenţa emoţională a indivizilor se dezvoltă, constituind 

un bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi profesional [11; 12; 13; 

15].  

În concluzie, o persoană sănătoasă mintal trăieşte în dragoste, 

raţiune, credinţă şi respectă viaţa, deci este fericită, urmând valorile 

inteligenţei emoţionale ce se consolidează prin învăţarea afectivă şi 
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experienţele emoţionale rezultate din dezvoltarea personală; valori 

reprezentative pentru educaţia pentru dezvoltare emoţională sunt: 

 

 independenţa emoţională,  

 conştientizarea propriilor emoţii,  

 recunoaşterea propriilor emoţii,  

 gestionarea şi canalizarea emoţiilor,  

 evaluarea propriei stări afective,  

 exprimare verbală clară a sentimentelor,  

 controlul impulsurilor negative,  

 gestionarea conflictelor,  

 comunicarea asertivă,  

 responsabilitatea emoţională,  

 compasiunea,  

 altruismul, 

 toleranţa,  

 responsabilitatea socială,  

 deschiderea spre idei noi,  

 respectul de sine,  

 automotivaţia emoţională,  

 autorealizarea socială,  

 empatia,  

 comunicarea afectivă,  

 cooperarea,  

 colaborarea, 

 autodirecţionarea emoţională,  

 entuziasmul,  

 satisfacţia de sine,  

 starea de bine, 

 optimismul, 

 fericirea. 
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COMPORTAMENTUL COMUNICATIV AL PROFESORULUI 

DEBUTANT – TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE ÎN PROCESUL DE 

INTEGRARE SOCIOPROFESIONALĂ 
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Summary 

Fairness in communicative behavior creates a positive self-

image, which is reflected immediately in the effectiveness of the actions 
we take to establish relationships with those around us. Social and 

professional integration is the set of activities that rookie teacher must 

sometimes undergo towards changes in their communicative behavior 

or in learning certain techniques and communication strategies to 
adapt effectively to the environment. This requires the development of 

debutant teachers' capacity to respond to the professional environment 

demands against its own professional development requirements and 
requires knowledge of specific elements of communicative behavior. 

 

Pornind de la studiile antropologice și psihologice ale autorului 

Bateson, adepții Școlii de la Palo Alto au formulat o idee de bază a 

analizei comportamentului comunicativ. Așadar, în comportamentul 

comunicativ se pot distinge sisteme simetrice în care partenerii adoptă 

un comportament în oglindă, întemeiat pe egalitate, și sisteme 

complementare, un comportament centrat pe diferențe. În felul acesta 

s-a ajuns la următoarea afirmație: orice proces de comunicare este 

simetric sau complementar, dacă acesta se întemeiază, respectiv, pe 

egalitate sau diferență. De exemplu, simetrice sunt actele de 

comunicare în care răspunsurile sunt de același tip cu stimulii: geloziei i 

se răspunde cu gelozie, tăcerea sau batjocura sunt întâmpinate cu tăcere 

sau batjocură. Cu siguranță, simetria nu este bună sau rea în sine, 

valoarea ei depinde de parametrii psihici la care se referă: este clar că 

nu va fi la fel comunicarea dintre doi comunicatori calmi și doi 

comunicatori furioși. Același lucru se poate afirma relativ și la 

complementaritate, cu toate că aici situația este inversată: stimulii și 

răspunsurile sunt de tipuri opuse. În acest caz, comportamentul 

comunicativ nu este întreținut de faptul că unul dintre participanți 

vorbește cu entuziasm, iar celălalt este apatic, dar poate fi influențat 

pozitiv dacă nervozității i se răspunde cu răbdare și calm. Evident, orice 
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acțiune a noastră comportă semnificații, comunică informații despre 

noi, chiar și tăcerea protestatoare. Prin urmare, în procesul de integrare 

socioprofesională, cadrul didactic debutant este pus în situații să-și 

ajusteze comportamentul comunicativ, de exemplu, de a fi un bun 

ascultător, activând sistemul de autocontrol și autoapărare în situațiile 

stresante. În acest context, sinteza pe care o propunem vizează doar 

unele dificultăți observate în comportamentul comunicativ, de exemplu, 

barierele de comunicare. În această ordine de idei, remarcăm faptul că 

identificarea barierelor de comunicare a fost constatată în prima lună de 

angajare, iar lotul experimental a fost format din 62 de cadre didactice 

fără experiență profesională. 

 

 

Figura 1. Rezultatele evaluării barierelor de comunicare 

 

Când ne referim la conceptul de bariere în comportamentul 

comunicativ, trebuie să ținem cont de: bariere de sistem – acestea sunt 

identificate ușor la nivelul agenților comunicaționali sau în contextul 

comunicării la nivelul canalului de comunicare; bariere de proces – 

acestea apar ca rezultat al interacțiunii în timpul comunicării. 

Diversitatea interrelaționărilor în perioada de integrare 

socioprofesională necesită conștientizarea posibilităților de autoformare 
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pentru abordarea într-o manieră inteligentă și individualizată a 

comunicării. De asemenea, în cadrul interacțiunilor de comunicare, 

subliniază R.B. Iucu, se stabilesc mai multe tipuri de relații: relații de 

intercunoaștere, de intercomunicare, de influențare și relații 

socioafective preferențiale [4, p. 78]. În general, orice act de 

comunicare între oameni se bazează pe o stimulare senzorială, iar 

dezvoltarea acuității senzoriale înseamnă îmbunătățirea capacității de 

comunicare, deschiderea porții către propriul spațiu interior. Din 

aceste perspective, este posibil și util pentru cadrele didactice 

debutante să învețe să observe și să se observe în timpul comunicării. 

Astfel, înainte de a încerca să schimbăm comportamentul relațional, 

trebuie să revizuim atât comportamentul comunicațional propriu, cât și 

potențialul necesar actului comunicativ. În acest sens, este justificată 

înțelepciunea populară: după buna ziua și mulțumesc, iar F. Lacombe 

[7, p.60] propune să începem actul comunicării cu salutul formulat 

corect și să observăm ce se ascunde în spatele unui salut: 

 

Elemente Atitudine eficientă Atitudine mai puțin 

eficientă 

Privirea  Îndreptată direct asupra 
interlocutorului. 

Îndreptată în altă 

direcție, în sus în jos. 

Poziția capului Cu capul pe aceeași axă 

ca și ochii. Înclinare 

ușoară a capului. 

Cu bărbia ridicată. 

Capul lăsat în jos 

Expresii faciale Zâmbet. Fata deschisă Riduri forțate. 

Mimică morocănoase. 

Distanta  Mișcare înainte către 

interlocutor. Apropiere – 

dar respectând distanța.  

Prea aproape sau prea 
departe. 

Strângerea de mână 

 

Echilibru energetic. 

Este valabil și pentru 

doamne și domnișoare 

Prea puternică. Mâna 
prea moale. Durata 

neadecvată. 

Intonația  Muzicală. Vag 
ascendentă. Perceptibilă. 
Energică.  

Imperceptibilă. Vag 
descendentă. 

Gesturi. Brațul pe jumătate întins. Brațul întins prea 

departe sau prea 
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aproape.  

Sinonime  Recomandate de dicționar Nerecomandate. 
Împrumutate. 
Calchiate (privet, 
zdarov etc.) 

Mesaje 

complementare  

De tipul „mă bucur să te 

revăd‖ 

Care nu vizează direct 

personalitatea. 

 

Potrivit autorului P. Watzlawick [3, p.60], comportamentul 

comunicativ poate fi asemenea funcționării unei orchestre fără dirijor, 

în care fiecare interacționează cu toți și toți între ei, iar în acest proces 

de interacțiuni continuu se creează realitatea socială, care este o 

realitate socio-comunicațională. De aceea este important în procesul de 

integrare socioprofesională să se acorde în mod conștient o deosebită 

atenție respectului de sine și de ceilalți. Deseori imaginea de sine 

scăzută este o consecință a faptului că ne comparăm cu ceilalți. În 

integrarea socioprofesională trebuie să ne bazăm pe imaginea de sine 

pozitivă. Uneori părerea profesorului debutant despre sine nu coincide 

cu realitatea. Atunci când există o mare discrepanță între imaginea 

despre sine și realitatea mediului profesional, comportamentul 

comunicativ devine ineficient și are un impact negativ asupra integrării 

socioprofesionale. Din aceste considerente, este recomandabil să evităm 

supraaprecierea sau subaprecierea. Dacă este lezat sentimentul stimei 

de sine a interlocutorului, suferă atât relația de comunicare, cât și 

dispoziția interioară, starea de bine. Pentru integrarea socioprofesională 

eficientă, dar și pentru că dispoziția negativă interioară trădează 

întotdeauna nemulțumirea de sine, este recomandat să gândim pozitiv. 

Orice situație de comunicare îl determină pe angajatorul în cauză să 

facă o modificare într-o situație concretă, în sentimentele și gândurile 

sale. De fapt, percepem realitatea din trei perspective – acțiune, gândire 

și sentimente. Din perspectiva acțiunii suntem în universul deciziilor, 

obiectivelor, realizărilor concrete. Perceperea realității prin prisma 

gândirii pozitive, ține de analiza reflecției, a valorilor promovate, a 



123 
 

opiniilor și judecăților. În acest sens, trebuie să percepem 

comportamentul comunicativ eficient prin prisma sentimentelor 

pozitive care este influențat de percepția senzorială, emoții, trăiri, 

impresii. Aceste trei perspective sunt interdependente și pot fi explicate 

prin aforismul: gândesc, simt, acționez, deci exist, iar în procesul de 

integrare socioprofesională trebuie să ținem cont de toate trei 

dimensiuni. Deseori, facem acest lucru fără să ne dăm seama, însă 

uneori privilegiem numai o perspectivă. Tabelul respectiv permite 

urmărirea unui mare număr de obiective în funcție de axa de percepere 

a realității: gândire, acțiune, sentiment. 

 

Tabelul 1. Perceperea realității pe dimensiunea:  

gândire, acțiune, sentiment 

Perceperea 

realității 
Ce vreau pentru mine Ce vreau de la celălalt 

Gândire Să obțin și să ofer o informație. 

Să conving și să-mi întăresc 

convingerile asupra propriei 
persoane. 
Să-mi întăresc convingerile asupra 

celorlalți, asupra lumii, asupra 

imaginei pe care o am eu asupra 
lumii. 

Să se exprime 

Să înțeleagă 

Să fie influențat 

Să-și modifice sistemul 

de reprezentare 
Să accepte 

Acțiune Să negociez concret. 
Să ajung la un acord. 
Să-mi întăresc propriul sistem de 
decizie. 
Să-mi structurez timpul. 

Să-mi consolidez proiectul de viață. 

Să fac realitatea să corespundă 
imaginii pe care o am eu despre ea. 

Să se angajeze să facă 
ceva. 

Să acționeze. 

Să realizeze ceva. 
Să asculte. 
Să „semneze‖ un 
angajament. 
Să-mi dea ceva. 

Sentiment Să fiu stimulat. 
Să simt ceva: bucurie/ furie/ teamă/ 

tristețe. 

Să am senzații pozitive/ negative. 

Să ajungem la recunoaștere 

reciprocă. 
Să fiu recunoscut ca om. 
Să-mi văd confirmate convingerile 

Să-și modifice starea. 

Să simtă o emoție: 

pozitivă/ negativă, 
bucurie/ furie/ teamă/ 

tristețe. 

Să-mi arate care sunt 
sentimentele. 
Să se alăture. 
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emoționale. 

Să verific faptul că exist ca ființă 

unică (asemănările și diferențele). 

Să fie motivat, implicat. 
Să se simtă recunoscut. 

 

După cum observăm, o perspectivă de optimizare a procesului de 

integrare socioprofesională poate fi gândirea pozitivă. Ideea principală 

în gândirea pozitivă este direcționarea gândirii spre succes și nu spre 

eșec. Astfel, atunci când profesorul debutant se confruntă cu o situație 

dificilă, trebuie să se gândească „voi câștiga‖, în loc de „probabil voi 

pierde. Cu siguranță, în integrarea socioprofesională a noilor angajați 

orice situație este simțită și trăită emoțional intens. În acest sens, cadrul 

didactic debutant trebuie să știe că deosebit de importantă este și prima 

impresie. Este știut faptul că nu avem a doua șansă de a face o primă 

impresie pozitivă. Un studiu efectuat de Daily Star [7, p. 96] afirmă că 

doar 119 secunde sunt suficiente pentru a-ți face o impresie despre 

persoana din fața ta. Circa 84% dintre britanici judecă oamenii după 

primele impresii pe care și le fac despre aceștia la prima vedere și doar 

9% dintre britanici își schimbă în timp părerea. Prima impresie 

contează oriunde veți merge, cu atât mai mult în fața elevilor, așa că 

aveți grijă cum vă prezentați și ce vorbiți, mai cu seamă în primele 119 

secunde, însă e de dorit tot timpul. 

 

Tabelul 2. Atributele impresiei pozitive/negative  

Atribute care conduc la o impresie 

pozitivă 

Atribute care conduc la o impresie 

negativă 

Amabilitatea Egocentrismul 

Abilitatea de comunicare Tendința de a-i judeca pe ceilalți 

Imaginația Lipsa de maniere 

Încrederea Atitudinea negativistă 

Succesul Imaturitatea 

Originalitatea Nesinceritatea 

Ținuta Autocompătimirea 

Simțul umorului Lașitatea 

Aspirațiile înalte Tendința de manipulare 

Creativitatea Materialismul 
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Bunătatea Lipsa de opinie 

 

Cu certitudine, în procesul de integrare socioprofesională a 

comunica eficient înseamnă a respecta normele de conduită 

comunicativă. În acest sens, cadrele didactice debutante trebuie să-și 

dezvolte comunicabilitatea. În diverse situații de integrare 

socioprofesională, comportamentul comunicativ poate transmite 

anumite semnificații, inclusiv unele care nu existau inițial. Astfel, 

analiza comunicării trebuie făcută contextualizat, pentru că altfel există 

pericolul atribuirii semnificațiilor inexistente. De fapt, o soluție ar fi să 

ținem cont de următoarele principiile considerate normele de conduită 

comunicativă. 

 

Tabelul 3. Norme de conduită comunicativă 

1. Corectitudine – este o calitate care pretinde respectarea regulilor – respectați 
normele limbii literare. 

2. Dicție – este arta de a pronunța corect și clar un mesaj – pronunțați clar 

cuvintele. 

3. Adecvare – este arta de a utiliza cuvântul potrivit la locul potrivit – faceți-vă 

ușor de înțeles. 

4. Concizie – se urmărește exprimarea concentrată pe subiectul comunicării – nu 

vă abateți, concentrați-vă la temă, preveniți redundanța. 

5. Precizie – are drept scop utilizarea numai a acelor cuvinte și expresii necesare 

pentru înțelegerea comunicării. 

6. Claritate – înseamnă expunere sistematizată, concisă și ușor de înțeles – 

absența clarității impietează asupra calității comunicării, conducând la 

obscuritate, nonsens și la echivoc; exprimați-vă clar ideile. 

7. Viteza – demonstrează gradul de cunoaștere a subiectului discuției – schimbați-
vă viteza în dependență de importanța mesajului, cuvintele nesemnificative 

trebuie rostite mai repede, în timp ce cuvintele importante vor fi rostite mai rar 

și accentuat. 

8. Acuratețe – se are în vedere numai folosirea cuvintelor admise de vocabularul 

limbii literare – vorbiți corect, iar faptele la care vă referiți trebuie să fie reale. 

9. Empatie – se definește prin două componente: receptivitatea la sentimentele 

trăite de celălalt și capacitatea verbală de a comunica această comprehensiune 

– plasați-vă întotdeauna în locul interlocutorului, fiți prietenos și echilibrat 

emoțional, fiți înțelegător și răbdător. 

10. Sinceritate – înseamnă să fii considerat ca o persoană care spune ce gândește – 
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fiți natural, nu încercați să simulați sau să vă conformați, fiți consistent în 

comportament. 

11. Onestitate – implică transmiterea mesajelor consistente la nivel verbal și 
nonverbal – demonstrați atitudine pozitivă; respectați  promisiunile și 
înțelegerile. 

12. Contact vizual – indică asupra naturii relațiilor – faceți schimburi corecte de 

priviri. 

13. Poziția corpului – informează despre atitudine, emoții, grad de curtoazie, 

căldură sufletească – luați întotdeauna o poziție corectă, exprimând vioiciune, 

plăcere, distincție expresivitate. 

14. Relaxare – exprimă atitudine în raport cu ceilalți – respirați profund și depășiți 
nervozitatea. 

 

Desigur, a comunica eficient în procesul de integrare 

socioprofesională înseamnă a motiva interlocutorul. Lipsa de 

experiență profesională vă îndeamnă să căutați explicații pentru orice 

conduită a elevului. De regulă, elevii acționează sub influența unei 

constelații motivaționale. În acest caz, comportamentul este 

plurimotivat: extrinsec (obiecte și evenimente externe) și intrinsec 

(nevoi interne – intenții, aspirații, dorințe, idealuri). Pentru înțelegerea 

faptelor de conduită ale elevilor trebuie să analizați câmpul psihosocial 

al acestuia format din totalitatea datelor care acționează asupra lui. 

Acestea pot fi descrise print-o suită de noțiuni: trebuințe, impuls, 

dorințe, intenție, scop, aspirație, ideal. Profesorul debutant trebuie să 

aprecieze nivelul de aspirație și de expectanță al elevilor, dar și a sa. 

Abilitatea de a motiva interlocutorul creează adevărate ancore 

comportamentale și dă posibilitatea de a stârni în interlocutor dorința de 

a se implica, desemnează forța de a pune în mișcare și a oferi soluții 

pentru depășirea obstacolelor în integrarea socioprofesională. Efectul 

acțiunii de a motiva este deschiderea canalelor de comunicare care 

permit circulația liberă a mesajelor de la un interlocutor la celălalt. Prin 

urmare, a comunica eficient în perioada de integrare socioprofesională 

înseamnă a fi receptiv față de trebuințele elevilor, înseamnă 

cunoaștere, adică putere de convingere. În această ordine de idei, 
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profesorul debutant deține în comunicare propriile cunoștințe, dar 

deseori experiențele lui sunt limitate, iar în acest caz, o cunoaștere 

profundă ar însemna dezvoltarea abilităților comunicative și sunt 

propuse următoarele tendințe legate de cunoașterea de sine: 

 

1. Cunoaște-te pe tine însuți – cadrul didactic debutant cu o imagine 

negativă despre sine nu va reuși să comunice eficient din teamă, iar 

aceasta va bloca integrarea socioprofesională. 

2. Lăsați ca ceilalți să vă cunoască cine sunteți – cadrele didactice 

debutante care nu-i lasă pe ceilalți să-i cunoască cine sunt, ascund 

slăbiciuni și se simt în nesiguranță. În acest sens, este recomandabil să 

fiți transparenți în ceea ce privește propriile atitudini. Transparența 

implică un anumit risc, dar, totodată, vă permite să vă înțelegeți și să-i 

acceptați pe ceilalți. 
3. Cunoașteți-i pe ceilalți – este clar, cunoașterea de sine va conduce la 

cunoașterea celorlalți, ceea ce înseamnă să cunoaștem nevoile lor. În 

special, elevii au necesitatea de a fi acceptați, iubiți și apreciați pentru 

ce sunt și ce fac. 

 

Așadar, comportamentele noastre îi influențează pe alții, iar 

aceștia, la rândul lor, nu pot să nu reacționeze la aceste comunicări și, 

prin însuși acest fapt, ei comunică. Aceasta înseamnă că orice 

comunicare nu se limitează să transmită o informație, ci induce în 

același timp un comportament. De exemplu, aceeași informație poate fi 

transmisă pe un ton amabil sau răstit, însă e de necrezut că interacțiunea 

dintre emițător și receptor va continua în același mod în ambele cazuri. 

În acest sens, acceptăm pe bună dreptate expresia: „Tonul face 

muzica‖. În mediul educațional acordăm planului relațional o 

importanță decisivă. Astfel, neînțelegerile de ordin informațional pot fi 

aplanate ușor prin recurgerea la surse informative (dicționare, cărți, 

persoane competente), iar cele de ordin relațional deseori generează 

conflicte ireconciliabile. De exemplu, când elevul acuză profesorul că i-

a aruncat o privire răutăcioasă sau i-a vorbit pe un ton nepotrivit, cine 

are dreptate? Un raport interesant se manifestă între cele două aspecte 

ale comunicării: cu cât o relație este mai spontană și eficientă, cu atât 
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aspectul relațional al comunicării trece în plan secund. Relațiile 

defectuoase se caracterizează printr-o dezbatere fără sfârșit asupra 

naturii relației, iar conținutul comunicării sfârșește prin a-și pierde 

orice importanță. Astfel, cel mai evident indiciu că o relație este în curs 

de destrămare este chiar grija cu care participanții urmăresc simptomele 

relației. Doi interlocutori între care relațiile nu sunt tocmai pozitive se 

urmăresc reciproc cu scopul de a „vâna‖ (tonul iritat, gesturile 

nerăbdătoare, privirea răutăcioasă) pentru a demonstra că celălalt e de 

vină în relația respectivă. În sfârșit, ambii își vor reproșa modul de 

comportament, fiind convins că celălalt e vinovat, deoarece propria 

conduită este doar un răspuns la comportamentul celuilalt. Cadrele 

didactice debutante trebuie să manifeste diverse abilități de comunicare 

și relaționare, pentru că succesul lor de integrare socioprofesională 

depinde atât de puterea lor de convingere asupra elevilor, cât și de 

credibilitatea lor. În acest sens, credibilitatea poate fi considerată ca 

un cont în bancă, îl puteți deschide prin depunere (credibilitate 

inițială), puteți adăuga credibilitate suplimentară sau scădea din 

credibilitate prin ceea ce spuneți sau faceți; puteți chiar să vă pierdeți 

complet „contul”, în cazul în care vă compromiteți prin vreun 

comportament, fie el de comunicare sau nu. Contul de credibilitate 

potențează arta de a convinge [3, p. 70].  

În concluzie, deseori avem impresia că știm să comunicăm și să 

relaționăm cu ceilalți, de foarte multe ori aceasta e doar o impresie 

subiectivă și nu este bazată pe deprinderi reale. Riscul acestei impresii 

nu ar fi evident dacă am tinde spre dezvoltarea comportamentului 

comunicativ. Unele simptome ale lipsei de competențe comunicative 

pot fi urmărite direct. De exemplu, profesorul debutant este emoționat 

atunci când vorbește pentru prima dată în fața clasei sau cu persoane 

necunoscute (părinții elevilor), cu șefii; în acest caz, ei devin timizi, 

lipsiți de inițiativă, așteptând să facă ceilalți primul pas. În toate 

cazurile în care recunoaștem greșelile comportamentale, comunicarea 
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va continua și chiar se va intensifica pe dimensiunea pozitivă, iar în 

procesul de integrare socioprofesională acesta nu va pierde din 

autoritate, ci va câștiga. 
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SPORIREA METODOLOGIEI CUNOAȘTERII PEDAGOGICE 

PRIN CERCETAREA ISTORICO –PEDAGOGICĂ 

Ludmila PAPUC, dr., conf. univ. 
 

Summary 
The objectivity of historical and pedagogical research 

methodology: general functions of pedagogy history and basic 

structure of historical and pedagogical research activity. The general 

functions of the history of pedagogy: pedagogical accumulating 
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essential; stimulating the qualitative pedagogical knowledge; 
Axiological approach to teaching knowledge; historical interpretation 

of pedagogical knowledge; recovery prognostic historical pedagogical 

research results; security epistemological essential pedagogical 

knowledge. Subjectivity historical and pedagogical research 
methodology: the general, specific historical and pedagogical 

research; articulating the general, specific historical and pedagogical 

research; historical and pedagogical theory creation process; 
promoting different methodological guidelines; affirmation types 

distinct pedagogical historical research into actual practice coexist. 

Cercetarea istorică valorificată eficient în domeniul pedagogiei 

este o direcție fundamentală de cercetare menită să perfecționeze 

metodologia de cercetare specifică cunoașterii pedagogice și să 

consolideze statutului epistemologic al științelor educației. Ca și 

cercetarea hermeneutică, cercetarea istorică este parte a cercetării 

pedagogice fundamentale necesară în cunoașterea educației. Doar pe 

această bază pot fi inițiate, finalizate şi valorificate numeroasele 

cercetări empirice, experimentale, cantitative şi calitative a 

fenomenelor educaționale. Analiza cercetării istorice în domeniul 

pedagogiei presupune abordarea sa din perspectivă epistemologică. 

Obiectivarea sa este evidentă atât la nivelul istoria pedagogiei, cât şi ale 

altor științe pedagogice. Abordarea sa conceptuală și metodologică 

permite înțelegerea istorică a activităților și proceselor, evenimentelor 

şi instituțiilor studiate de științele pedagogice [1, p. 180]. 

Problema fundamentală a istoriei pedagogiei vizează 

descoperirea și promovarea criteriilor de clasificare şi analiză, corect 

argumentate, a etapelor de evoluție a domeniului cercetat, concentrat 

asupra istoriei concepțiilor și a instituțiilor pedagogice. În logica 

cercetării istorice, problema fundamentală evoluează de la identificarea 

și rezolvarea sa, la fixarea etapelor care marchează stadiile de 

dezvoltare ale pedagogiei, ca domeniu distinct de cunoaștere [2, p. 

102].  
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Consolidarea statutului istoriei pedagogiei, ca știință 

fundamentală a educației construită interdisciplinar prin valorificarea 

relațiilor dintre istorie și teoria pedagogică, depinde de „prioritățile şi 

perspectivele‖ stabilite în dezvoltarea cercetărilor specifice [9, p. 48] și 

ține de rezolvarea problemelor specifice epistemologice şi 

metodologice; perfecționarea metodologiei de cercetare specifică; 

formarea şi dezvoltarea competenței necesară în cercetarea pedagogică 

istorică.  

Procesul de construcție epistemologică a istoriei pedagogiei este 

condiționat de rezolvarea problemelor specifice – stadiul de dezvoltare 

a pedagogiei, ca „știința educației  și lipsa de unitate metodologică 

persistentă în abordarea istoriei pedagogiei. Prin resursele sale 

strategice de analiză - sinteză sincronică, diacronică a rezultatelor 

înregistrate și valorificate în teoria și practica educației, în diferite 

etape de dezvoltare în plan general, social, și special, pedagogic 

cercetarea pedagogică istorică dispune de oportunități de rezolvare 

problemelor fundamentale vizate. 

Metodologia de cercetare specifică istoriei pedagogiei – numită şi 

„metodologie de cercetare istorico-pedagogică‖ – este bazată pe abordarea 

sistemică, orientată spre: a) analiza „tuturor elementelor sistemului 

pedagogic (n. n. situate la nivel macrostructural – microstructural), 

schimbărilor integrale (n. n. curente – reformatoare), rezultate din cerințele 

dezvoltării istorice a societății şi ale progresului științifico-tehnic‖ (al 

tehnologiilor educației); b) „perfecționarea, cel puțin, a unuia dintre 

elementele sau componentele sistemului pedagogic‖ (vezi evoluția 

finalităților, conținuturilor, metodelor, evaluării, formelor de educație / 

instruire, resurselor pedagogice etc.); c) evidențierea „acțiunilor 

multiplilor factori externi şi interni ai sistemului pedagogic și a condițiilor 

de funcționare a sistemului pedagogic [10, рp. 21-26].  

În realizarea sa, metodologia de cercetare istorico-pedagogică 

implică, în plan normativ, respectarea următoarelor principii:  
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1) Principiul istorismului. Evidențiază faptul că „fiecare etapă 

istorică este unică‖, fiecare fenomen pedagogic „poate fi înțeles doar în 

condițiile proprii‖ realității pedagogice existente în contextul sistemului 

şi procesului de învățământ, determinat din punct de vedere istoric. 

2) Principiul unității. Evidențiază faptul că realitatea pedagogică 

trebuie abordată la nivel global, în ansamblul său; altfel, proiectele care 

fragmentează realitatea pedagogică eșuează. 

3) Principiul obiectivității. Evidențiază faptul că orice cercetător 

trebuie să urmărească „legile de funcționare și dezvoltare‖ ale realității 

pedagogice cercetate, nu să intervină subiectiv. 

4) Principiul caracterului concret. Evidențiază faptul că orice 

cercetare istorico-pedagogică trebuie raportată la situația concretă 

identificabilă în cadrul realității pedagogice, la nivelul relației dintre 

activitatea de referință și resursele și condițiile existente  

5) Principiul abordării sistemice. Evidențiază faptul că obiectul 

de cercetare trebuie analizat istoric la nivelul interdependenței dintre 

elementele sale componente care alcătuiesc realitatea pedagogică în 

orice context determinat 

6) Principiul tradiției istoriografice. Evidențiază faptul că în 

orice cercetare istorico-pedagogică este necesară analiza obiectivă a 

surselor istoriografice necesare pentru cunoașterea oricărei realități 

pedagogice. 

Normativitatea metodologiei de cercetare istorico-pedagogică 

valorifică relațiile necesare între dimensiunea obiectivă şi cea 

subiectivă angajate în activitatea de cunoaștere a realității pedagogice 

prin „înțelegere, interpretare, conștientizare istorică şi teoretică‖ [7, pp. 

41-44]. Obiectivitatea metodologiei de cercetare istorico-pedagogică 

implică: funcțiile generale ale istoriei pedagogiei și structura de bază a 

activității de cercetare istorico-pedagogică. 

Funcțiile generale ale istoriei pedagogiei: acumulare a 

cunoștințelor pedagogice esențiale; stimulare a cunoașterii pedagogice 
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calitative; abordare axiologică a cunoștințelor pedagogice; 

interpretare istorică a cunoștințelor pedagogice prin tehnici de analiză 

sincronică-diacronică; valorificare prognostică a rezultatelor cercetării 

istorico-pedagogice; securizare epistemologică a cunoștințelor 

pedagogice esențiale [5, pp.11-16]. 

Structura de bază a activității de cercetare istorico-pedagogică 

bazată pe: autoreflecție teoretică asupra obiectului şi a metodologiei de 

cercetare specifice istoriei pedagogiei; ordonare normativă a cercetării 

istorico-pedagogice la nivel de: principii de bază și ale paradigmei 

adoptate, principii instrumentale; analiză a fundamentelor 

metodologice ale cercetării istorico-pedagogice în raport de statutul 

istoriei pedagogiei; valorificare a conceptelor pedagogice 

fundamentale necesare pentru proiectarea și finalizarea oricărei 

cercetări istorico-pedagogice; concentrare epistemologică a cercetării 

istorico-pedagogice la nivelul relației dintre problemele fundamentale 

sesizate, care trebuie rezolvate și resursele conceptuale, normative şi 

metodologice existente la nivelul istoriei pedagogice. 

Dimensiunea subiectivă a metodologiei de cercetare istorico-

pedagogică implică: obiectivele generale, specifice cercetării istorico-

pedagogice; articularea obiectivelor generale, specifice cercetării 

istorico-pedagogice; crearea teoriei procesului istorico-pedagogic; 

promovarea orientărilor metodologice diferite,dar care se completează 

reciproc (scientistă și umanistă); afirmarea unor tipuri de cercetări 

istorico-pedagogice distincte, dar „care în practica reală se întrepătrund 

şi coexistă‖ [ 3, p. 100]. 

Un obiectiv general, specific cercetării istorico-pedagogice este 

„evidențierea generalului în procesul pedagogic‖ la nivel 

macrostructural, care presupune cunoașterea conexiunilor esențiale, 

stabile, existente la nivelul oricărei activității de educație, proiectată şi 

realizată valoric ca „experiență de durată‖, care permite: „relaționarea 

evenimentelor pedagogice ce se produc în timp şi spațiu în context 

socio-cultural‖ determinat; „stabilirea legităților evoluției educației‖, 
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construite prin interpretarea cunoștințelor acumulate ca urmare a 

cercetărilor istorico-pedagogice, obiectivate prin diferite, sinteze, 

generalizări, sistematizări, tipizări etc. [7, p. 20-22 ]. 

Al doilea obiectiv general al cercetării istorico-pedagogice este 

evidențierea „fenomenului pedagogic unic‖ analizat de istoria 

pedagogiei la nivel macrostructural (cercetarea activității unor 

personalități sau curente pedagogice distinctive, dar, mai ales, 

microstructural, prin „studiul acțiunilor, atutidinilor, experiențelor și 

reprezentărilor‖. Acesta presupune recunoașterea valorii pedagogice 

potențiale a oricărui fenomen singular, individual, interpretabil la nivel 

de microistorie, într-un cadru social şi pedagogic care permite 

înțelegerea apariției şi desfășurării sale în condiții particulare, dar și 

tipice unui timp şi spațiu definit (care poate fi definit) în termeni de 

macroistorie. 

Articularea obiectivelor generale, specifice cercetării istorico-

pedagogice la nivelul „unității dintre macroistorie și microistorie care 

face posibilă abordarea dezvoltării istorice a fenomenelor pedagogice 

pe dimensiunea legităților‖ cu caracter special, probabilistic, care 

definesc tendințele principale de realizare a educației, concepută ca 

„experiență de durată‖. Aceste tendințe principale, definite la nivelul 

legilor probabilistice, afirmate în științele pedagogice, sunt confirmate 

în mod obiectiv în contextul existenței întâmplării sau al implicării 

ideologice, partinice a factorului subiectiv. 

„Crearea teoriei procesului istorico-pedagogic”, obiectiv 

principal al istoriei pedagogiei ca domeniu de cunoaștere științifică, 

realizabil în măsura în care este asigurată premisă epistemologică 

necesară – definirea legilor probabilistice la nivelul unității dintre 

macroistorie și microistorie a fenomenelor pedagogice. 

Promovarea a „două orientări metodologice diferite, dar care se 

completează reciproc:  

- scientistă – bazată pe reconstituirea, explicația și interpretarea 

procesului istoric pedagogic dezvoltat în timp (vezi cercetarea istorico-
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pedagogică sincronică – diacronică) și spațiu (vezi cercetarea 

comparată); implică o relație necesară între istorie și teoria pedagogică 

utilizată pentru reconstituirea, explicația, interpretarea fenomenelor, 

curentelor, personalităților pedagogice studiate;  

- umanistă – bazată prioritar pe interpretarea procesului istoric 

din perspectivă socioculturală şi psihosocială la nivel retrospectiv 

(studiul trecutului pedagogic), actual (valorificarea trecutului 

pedagogic din perspectiva prezentului) și prospectiv (valorificarea 

trecutului pedagogic, actualizat și utilizat în prezent, din perspectiva 

viitorului); implică înțelegerea istoriei pedagogiei ca „un laborator unic 

în care de-a lungul secolelor s-a acumulat și aprobat experiența 

abordării şi soluționării problemelor noii generații‖ [Ibidem, p. 22].  

Elaborarea unor modele de cercetare istorico-pedagogică bazate 

pe utilizare a unor tehnici specifice, integrabile în orice orientare 

metodologică, în cadrul strategiei de analiză sincronică-diacronică: 

descrierea faptelor sau definirea lor conceptuală; exprimarea 

cantitativă, constatativă, explicativă sau calitativă, interpretativă; c) 

elaborarea de scheme reproductive sau de modele-ideale; evaluarea la 

nivel microstructural – macrostructural; orientarea informației istorice 

într-o direcție predominant: teoretică – metodologică – practică; globală 

– particulară – locală; generală – tipologică – individuală; formală – 

nonformală informală etc.    

Afirmarea unor tipuri de cercetări istorico-pedagogice distincte, 

dar „care în practica reală se întrepătrund şi coexistă‖ [ Ibidem  p. 23]:  

a) Cercetarea istorico-pedagogică centrată predominant pe 

abordarea sincronică a trecutului. Este un tip de cercetare care 

prezintă următoarele caracteristici: 

- se bazează pe descriere, explicație, reproducere, reconstrucție a 

fenomenelor, evenimentelor, concepțiilor, personalităților, instituțiilor, 

practicilor etc. pedagogice din perspectiva epocii respective;  
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- problemele legate de valorificarea rezultatelor cercetării din 

perspectiva actualității sau a viitorului, „nu sunt ignorate, dar se transferă 

pe locul doi‖; 

- se consideră fundamental pentru celelalte tipuri de cercetare 

deoarece „asigura cercetătorii cu informația necesară despre trecutul 

pedagogic‖; 

- are de rezolvat două probleme speciale: obiectivitatea 

informației, dependentă de calitatea izvoarelor și metodelor istorice 

utilizate, dar și de poziția științific și ideologică a cercetătorilor; relația 

dintre logica istoriei pedagogiei şi logica altor științe (istoria, 

sociologia, filozofia, antropologia etc.) utilizate în cercetarea istorico-

pedagogică. 

b) Cercetarea istorico-pedagogică centrată predominant pe 

abordarea diacronică a trecutului. Este un tip de cercetare care 

prezintă următoarele caracteristici: 

- „se bazează pe postulatul recunoașterii corelației trecutului, 

prezentului şi viitorului pedagogic‖, promovat de principiul 

istorismului care confirmă faptul că „orice fenomen poate fi înțeles în 

etapele sale de apariție, dezvoltare și devenire până în prezent;  

- consideră „studierea trecutului pedagogic un procedeu de 

explicare şi înțelegere a stării actuale  a teoriei şi practicii educaționale, 

dar și de soluționare a problemelor de prognoză‖; 

- cultivă tehnicile de reconstruire şi interpretare a evenimentelor 

şi proceselor trecutului pedagogic prin conceptele actuale afirmate la 

nivelul teoriilor pedagogice generale, utilizate în fundamentarea 

practicilor educaționale prezente şi viitoare, eficiente social; 

- este implicată în „determinarea legităților educației‖ care 

explică tendințele  de dezvoltare ale procesului pedagogic necesare în 

condiții de continuitate, dar și de inovare, renovare, reînnoire, 

reformare ciclică a sistemelor de învățământ, în toate epocile istorice. 

c) Cercetarea istorico-pedagogică centrată predominant pe 

interpretarea predominant culturală a evenimentele pedagogice din 
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trecut pentru „aprofundarea, extinderea şi înțelegerea problemelor 

teoriei şi practicii educaționale‖. Este un tip de cercetare care prezintă 

următoarele caracteristici: 

- promovează dialogul social între realizările exemplare ale 

teoriei şi practicii educației, confirmate în trecut, interpretabile, în 

prezent, ca „elemente potențiale ale culturii‖; 

- asigură trecerea de la cercetările care pun accent pe 

investigarea cauzelor reușitelor – nereușitelor pedagogice, identificabile 

în trecut, valorificabile în prezent (cercetări mai apropiate de tipul (b), 

prezentat anterior) la cercetările care pun accent pe analogia pedagogie 

– cultură, susținută prin apelul predominant la logica proprie valorilor 

culturii în context social actual; 

- contribuie la integrarea diferitelor evenimente și procese 

pedagogice, paradigme și valori pedagogice, teorii şi practici 

pedagogice, concepții şi instituții pedagogice etc. în spațiul cultural 

(general, particular, local) în perspectiva repoziționării lor structural-

genetice, axiomatice, tipologice, axiologice, pragmatice etc. 

d) Cercetarea istorico-pedagogică centrată predominant pe 

„elaborarea instrumentarului metodologic destinat tipurilor precedente 

de cercetare a cunoașterii la nivelul istoriei pedagogiei‖. Este un tip de 

cercetare care „trasează contexte funcționale diferite cunoașterii 

istorico-pedagogice‖, la nivelul celor patru tipologii prezentate anterior: 

- cercetarea istorico-pedagogică centrată predominant pe 

abordarea sincronică a trecutului – trasează un context funcțional 

ontologic; prin „instrumentarul metodologic‖ evoluează ca cercetare 

istorico-pedagogică de tip ontologic, centrată pe cunoașterea existenței 

istorice a unor fenomene, procese, concepții, practici, personalități, 

instituții etc. – pedagogice; 

- cercetarea istorico-pedagogică centrată predominant pe 

abordarea diacronică a trecutului; 

- cercetarea istorico-pedagogică centrată predominant pe 

interpretarea predominant culturală – trasează un context funcțional 
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cultural care asigură „generarea sensului‖ cultural al produselor 

cunoașterii istorico-pedagogice; prin „instrumentarul metodologic‖ 

elaborat evoluează ca cercetare istorico-pedagogică de tip cultural, 

centrată pe cunoașterea existenței istorice a unor fenomene, procese, 

concepții, practici, personalități, instituții etc. – pedagogice, 

interpretabile în context cultural. 

- cercetarea istorico-pedagogică centrată predominant pe 

„elaborarea instrumentarului metodologic‖ – trasează un context 

funcțional metodologic care implică aplicarea teoriei prin diferite 

modele, metode, procedee, tehnici etc.; evaluează cercetare istorico-

pedagogică de tip metodologic care consideră că „semnificația 

cunoașterii istorico-pedagogice‖ poate fi interpretată „ca o cheie 

metodologică organizațională a cunoașterii realității pedagogice‖.  

În contextul evoluțiilor postmoderne ale educației, trebuie 

evidențiat „pluralismul metodologic‖ care caracterizează și 

„cercetarea istorico-pedagogică‖ [11, р. 227]. 

Această tendință, lansată în anii 1980, consemnează trecerea de 

la paradigma unică, sociologizantă, marxistă, la metodologia bazată pe 

o filozofie pluralistă, cu multiple deschideri epistemologice, axiologice, 

culturologice, antropologice etc. Avantajele oferite de noul model nu 

exclud riscurile existente la nivelul interferențelor întreținute la granița 

dintre „pluralismul metodologic‖ şi „metodologia liber-cugetătoare‖.  

Aceste riscuri sunt prezente şi în pedagogie în general, în istoria 

pedagogiei, în mod special. Este semnalată „elaborarea epistemologică 

insuficientă‖ a modelului de cercetare istorico-pedagogică, model ce 

„vizează specificul utilizării frontierelor  diverselor abordări ce 

determină cadrul metodologic al cercetării‖ [ Ibidem, pp. 227, 228].  

Un astfel de model solicită valorificarea metodologiei științei 

care include ansamblul de principii teoretice, forme de organizare şi 

metode şi procedee de realizare a cercetării. Ca model de aplicare a 

științei, dar și de cunoaștere științifică, valorific termenul introdus mai 

recent în limbajul epistemologic, preluat şi de pedagogie sub formula 
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de abordare. Cu ajutorul acestui termen este evidențiată diferența între 

pedagogia modernă – centrată pe câteva abordări (dialectică, sistemică 

– structurală, funcțională, politică/partinică, ideologică sau „concret 

istorică‖ şi pedagogia postmodernă, caracterizată printr-o multitudine 

de abordări sistemice, sinergetice, psihologice antropologice, ecologice, 

culturologice, hermeneutice, tehnologic, axiologice multidimensionale. 

Cercetarea istorico-pedagogică valorifică termenul de abordare 

la nivel de mijloc epistemologic complex „care include trei 

componente: conceptele de bază, utilizate în procesul de cercetare; 

principiile ca  poziții inițiale sau reguli principale; metodele și 

procedeele de cercetare [Ibidem, p. 229] . 

Conceptele de bază ale pedagogiei, valorificate şi de istoria 

pedagogiei, asigură fundamentele teoretice, normative, metodologice, 

logice şi semantice ale științificității domeniului. Intervin la nivel de 

„aparat categorial‖ cu aport teoretic și metodologic fundamental în 

activitatea de cunoaștere științifică. Asigură: a) matricea de 

cunoaștere); b) selectarea și ordonarea „faptelor‖ ca fapte științifice; c) 

evaluarea stadiului epistemologic atins, ca „indicator de stare a 

cunoașterii. 

Conceptele de bază ale pedagogiei, valorificate şi de istoria 

pedagogiei sunt fixate epistemologic la nivelul teoriilor generale ale 

domeniului care unifică „cercetarea‖ în raport de reperele teoretice şi  

normative care definesc educația, instruirea, proiectarea curriculară a 

educației şi a instruirii‖.  

Teoriile generale centrate asupra conceptelor de bază susțin 

normativitatea pedagogiei prin legi probabilistice şi „principii‖ inițiale 

(de proiectare) și de realizare, interpretate ca repere în orice tip de 

cercetare istorico-pedagogică. Această unitate teorie – normativitate 

permite: a) consolidarea conceptelor de bază, la nivel de „nucleu 

epistemic tare‖, necesar în orice cercetare pedagogică; b) preluarea 

conceptelor din alte domenii (filozofie, psihologie, sociologie, 

management etc.) nu oricum, necondiționat, ci prin valorificarea lor în 
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sens specific pedagogic. Doar astfel poate fi rezolvată problema 

fundamentală a optimizării raporturilor dintre istorie (a pedagogiei) și 

teorie (pedagogică), fundamentată epistemologic. În cadrul rezolvării 

ei, poate fi evitată tendința penibilă, persistentă în teze de doctorat, dar 

și în lucrări cu pretenții științifice, care includ „un pomelnic‖, cu 

numeroase titluri de cărți şi autori fără nici o legătură sau cu o legătură 

slabă, cu „conceptele de bază‖ articulate la nivelul teoriilor generale 

ale domeniului [Ibidem, p. 230].  

Epistemologia cercetării istorico-pedagogice, deschisă spre orice 

variantă de utilizare a „pluralismului metodologic‖, este construită în 

raport de conceptele de bază ale domeniului de referință. Fundamentul 

metodologic, dobândit și cultivat în acest sens, are și o valoare 

normativă explicită perfectibilă prin capacitatea sa de corelare 

funcțională a două componente, prezente în orice cercetare istorico-

pedagogică: 

1) Componenta care fixează „baza teoretico-generală‖. Aceasta 

„poate fi prezentată prin 2-3 teorii fundamentale ce determină cadrul 

conceptual al cercetării în limitele unui model filozofic (sistem, 

abordare, concepte)‖; în cazul pedagogiei avem în vedere cele trei teorii 

generale fundamentale: teoria generală a educației; teoria generală a 

instruirii, teoria generală a curriculumului. 

 2) Componenta care evaluează „gradul de cercetare al problemei 

istorico-pedagogice. Această componentă „presupune analiza 

publicațiilor, abordărilor‖ esențiale în domeniul de referință, care pot fi 

grupate la nivel de surse și resurse, existente în multiple forme (de la 

arhivă la mijloacele informatice postmoderne) și conținuturi . 

Problema competenței în cercetarea pedagogică istorică  este 

una specială. Abordarea sa solicită o susținere sistematică necesară 

epistemologic în condițiile în care cercetarea istorică este parte a 

cercetării pedagogice fundamentale, premisă metodologică în 

proiectarea oricărei cercetări experimentale, cantitativă sau calitativă, 

descriptivă sau ameliorativă. În această perspectivă, trebuie subliniată 
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importanța unor teme majore, cu referință la metodologia și metodica 

cercetării istorico-pedagogice, metodologia prognozei dezvoltării 

formării continue pedagogice, modelarea cercetării istorico-

pedagogice [12, рp. 88-106]. 

Competența în cercetarea istorico-pedagogică poate fi formată 

prin inițierea, exersarea şi perfecționarea continuă a capacității de 

analiză a faptelor pedagogice la nivel de model construit epistemologic 

ca „instrument de cercetare a procesului istorico-pedagogic‖ [13, рp. 

88-90]. 

Formarea competenței pedagogice,  la nivel general și special, 

nu poate fi realizată fără activarea capacității de analiză „a lucrărilor de 

filozofie ,teorie şi istorie a pedagogiei în problema modelării şi 

modelelor‖. Orice situație actuală pentru a fi înțeleasă, solicită 

raportarea la „realitatea istorico-pedagogică‖ existentă în domeniul de 

referință. În cadrul ei intervine strategia analizei istorico-pedagogice 

sincronice şi diacronice, prin care „cercetătorul studiază faptele, le 

sistematizează, le descrie, restabilește legăturile dintre ele, le 

interpretează, le selectează‖, pe criterii logice şi epistemologice proprii, 

specifice științelor pedagogice [Ibidem, p. 90]. 

Materialul factologic existent în orice cercetare, acumulat, în 

mod obiectiv, într-un timp istoric determinat, solicită interpretarea 

specifică, realizabilă pe baza unor criterii: logice, referitoare la relația: 

general – particular, social – individual; sociologic – psihologic; 

cultural – natural; universal – național, național – local; etc.; 

epistemologice, referitoare la axiomele proprii fiecărei paradigme 

istorice, afirmată în funcție de modul de definire şi relaționare al 

conceptelor pedagogice fundamentale (educație, funcție și structură de 

bază, finalități, conținuturi şi forme generale, sistem de educație / 

învățământ; proces de învățământ, metodologie, evaluare; proiectare a 

educației şi a instruirii în contextul procesului de învățământ etc.). Doar 

astfel devine posibilă „reconstruirea procesului  istorico-pedagogic‖, la 

nivelul unor fundamente logice şi epistemologice mediate pedagogic, 
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care respectă „dialectica obiectivității și subiectivității‖ în acumularea, 

interpretarea şi valorificarea rezultatelor cercetării istorico-pedagogice, 

dependente de mai mulți factori ideologici, dar și metodologici, 

„inclusiv de instrumentul ce permite soluționarea problemelor‖ . 

Varietatea concepțiilor implicate în proiectarea și finalizarea 

cercetării, tipică „științei postclasice‖, „face dificilă selectarea 

metodelor necesare pentru obținerea rezultatelor scontate‖. În același 

timp, pluralitatea abordărilor teoretice şi ideologice, tehnologice şi 

pragmatice „nu diminuează utilizarea metodelor generale de cercetare‖ 

bazate pe analiză-sinteză hermeneutică şi înțelegere istorică 

sincronică-diacronică. Este o particularitate a cercetării contemporane 

care generează „discuțiile științifice despre modelarea procesului 

istorico-pedagogic‖, necesară din punct de vedere epistemologic, în 

perspectiva: a) fundamentării oricărei investigații empirice, 

experimentale, în raport de axiomele promovate de paradigma 

momentului – în cazul actual, paradigma curriculumului; b) 

valorificării reușitelor exemplare, fixate în istoria pedagogiei, în 

procesul de (re)construcție a normativității pedagogice la nivelul 

legilor generale de tip probabilistic, specifice domeniului educației, 

instruirii, proiectării educației şi instruirii la scara întregului sistem și 

proces de învățământ. 

În acest context, „problema modelării procesului istorico-

pedagogic, abordată recent in metodologie‖, trebuie consolidată nu 

doar în zona istoriei pedagogiei, ci, îndeosebi, în teritoriul aparent arid 

al epistemologiei pedagogice, absolut necesară în elaborarea sau 

(re)construcția teoriei generale a cercetării pedagogice în calitate de 

știință pedagogică fundamentală (sau știință fundamentală a 

educației), situată în același plan cu teoria generală a educației, teoria 

generală a instruirii, teoria generală a cercetării pedagogice. În acest 

fel toate „experiențele descrierii şi reconstrucției realității 

pedagogice‖, inerente în orice tip de cercetare, „vor putea  fi privite ca 

rezultat al modelării‖, inițiată prin analiza şi înțelegerea istorică 
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sincronică-diacronică a fenomenelor educaționale supuse investigației, 

indiferent de natura lor: teoretică, metodologică sau practică; 

predominant psihologică sau sociologică, antropologică sau 

managerială etc. Este o exigență valabilă şi în cercetarea experimentală 

în condițiile în care prin modelare, „orice descriere va reuși, într-o 

anumită măsură, să simplifice (n. n să esențializeze) și să sistematizeze 

realitatea istorico-pedagogică [3, p. 120]. 

„Tipologia paradigmatică a procesului pedagogic universal‖ 

determină „particularitățile esențiale ale modelării istorico-

pedagogice‖[ 8, р. 38]. 

Putem identifica un model al procesului istorico-pedagogic 

construit pe baza a două tipuri de corelații:  

- corelații între elementele esențiale ale procesului istorico-

pedagogic care trebuie analizate sincronic-diacronic la nivel de 

componente ale proiectării activității pedagogice determinată spațio-

temporal (sursa obiectivelor; procedeul de construcție a obiectivelor; 

reprezentarea obiectivului strategic); orientarea procesului pedagogic; 

metodologia pedagogică; evaluarea rezultatelor anticipate [13, р. 104]; 

- corelații între acțiunile care transpun componentele proiectării 

pedagogice la nivel de cercetare pedagogică (Ibidem, p. 106): dintre 

modelare – tipologizare a fenomenelor, evenimentelor, epocilor, 

curentelor, paradigmelor, personalităților, concepțiilor, instituțiilor etc. 

– pedagogice; dintre modelare – sistematizare a fenomenelor, 

evenimentelor, epocilor, curentelor, paradigmelor, personalităților, 

concepțiilor, instituțiilor etc. – pedagogice. 

Aceste corelații funcționale reflectă dinamica specială a 

acțiunilor de cercetare istorico-pedagogică, necesare în orice tip de 

cercetare, prin aportul special adus de acțiunea de modelare. 

Modelarea ca acțiune de cercetare istorico-pedagogică are ca 

scop epistemologic construirea modelelor-ideale de analiză sincronică-

diacronică a realităților pedagogice definite conceptual, ordonate 

axiomatic în cadrul paradigmatic determinat istoric (paradigmele 
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pedagogiei moderne/psihocentrismul, sociocentrismul; paradigma 

pedagogiei postmoderne/curriculumul [1, p. 121]. Structura sa de 

funcționare „include în sine clasificarea și sistematizarea fenomenelor, 

concepțiilor, etc. pedagogice la nivel de „etapă a cercetării„ bazată pe 

sisteme de concepte pedagogice fundamentale (elaborate de științele 

pedagogice fundamentale) care permit „tipologizarea fenomenelor‖ 

evenimentelor, epocilor, curentelor, paradigmelor, personalităților, 

concepțiilor, instituțiilor etc. – pedagogice, prin operația de „reducere 

epistemică‖ la un numitor esențial comun [ 3, p. 120-123].  

Un exemplu de cercetare istorico-pedagogică necesară prin 

acțiunea de modelare îl constituie competențele, lansate și susținute, în 

prezent, în termeni de politică a educației. Înțelegerea competențelor, 

la nivel conceptual, solicită „o reducere epistemică‖ prin clasificare şi 

sistematizare în raport de un numitor comun esențial – obiectivele 

educației care definesc o realitate pedagogică bidimensională: 

psihologică (zona competențelor) – socială (zona conținuturilor de 

bază, legitimate de societate, în evoluție istorică). Actualitatea 

modelării procesului istorico-pedagogic este probată, astfel, chiar în 

condițiile unui caz special. Avem în vedere  calitatea modelării de  

„instrument de cercetare determinată de obiective de investigație care 

corespund logicii dezvoltării cunoașterii științifice‖ [Ibidem, p. 106]. 

Cazul evocat readuce în atenție problema „competenței istorico-

pedagogice‖ necesară tuturor cercetătorilor contemporani din domeniul 

pedagogiei [6, рp. 30- 31].  

Înțelegerea problematicii complexe și contradictorii a educației, 

aflată de decenii într-o prelungită „criză mondială‖ solicită 

„competența istorico-pedagogică‖ a cercetătorilor în domeniul 

pedagogiei, dar și a cadrelor didactice de toate specialitățile. 

Imperativul reclamat este generat şi de faptul că în ultimul timp 

„componenta istorico-pedagogică‖ a fost diminuată în activitatea de 

formare inițială și continuă a cadrelor didactice, plecând de la „iluzia că 

studierea experiențelor trecutului nu mai este actuală într-o lume în 
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schimbare rapidă‖. La nivel academic, universitar, problema cea mai 

gravă apare în contextul „dispariției catedrelor specializate în istoria 

pedagogiei care a dus la reducerea posibilităților fundamentale de 

formare a doctoranzilor-cercetători, profesioniști în domeniul istoriei 

pedagogiei‖ [3, p. 136]. 

Efectele negative ale retrogradării istoriei pedagogiei în mediul 

universitar sunt reflectate în „erorile tipice cultural-istorice, ce 

caracterizează textele științifico-pedagogice și didactice din ultimii 

ani‖. Ele conduc la „simplificarea prezentării fundamentelor cultural-

istorice  ale tezelor de masterat și de doctorat în pedagogie – un 

indicator al scăderii nivelului metodologic al cercetărilor pedagogice‖. 

Așa se explică apariția „unui număr mare de pedagogi-experimentatori, 

pedagogi-cercetători, autori de suporturi de curs, neîmpovărați de 

gândirea cultural-istorică‖. În cadrul scrierilor lor sunt semnalate 

greșeli tipice: lipsa argumentării conceptuale, determinată istoric la 

nivel paradigmatic; selectarea arbitrară a faptelor pedagogice 

semnificative din perspectivă temporală şi spațială; utilizarea 

terminologiei actuale în analiza istorică sincronică a pedagogiei din altă 

epocă istorică; „atribuirea semnificațiilor contemporane cuvintelor şi 

evenimentelor din trecut‖; preluarea unor concepte şi postulate utilizate 

în trecut, fără trimitere la sursele primare atribuirea unor idei care 

aparțin curentelor şi personalităților din altă epocă, „autorilor 

contemporani‖; lipsa analizei istorice diacronice necesară pentru 

reinterpretarea evenimentelor, concepțiilor, curentelor, personalităților, 

instituțiilor etc. din trecut din perspectiva prezentului şi chiar a 

viitorului [6, p. 34]. 

Menținerea cercetării istorico-pedagogice, și a rezultatelor  

acesteia în zona epistemologică proprie științelor socioumane implică: 

a) raportarea la obiectul de cercetare specific – evoluția istorică a 

concepțiilor și instituțiilor pedagogice; b) aplicarea strategiei de 

cercetare istorică sincronică-diacronică; c) orientarea valorică spre 

problematica evoluției educației, a instruirii, a proiectării educației şi a 
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instruirii, interpretabilă din perspectiva paradigmei curriculumului care 

conferă informației istorice o semnificație, în interpretare și înțelegere 

diacronică [1, p. 105].  

Competența pedagogică necesară la nivel de cercetare istorico-

pedagogică, valorificabilă în orice tip de cercetare pedagogică, 

integrează în structura sa: cunoștințe de bază (pedagogie – concepte de 

bază fixate la nivel de teorii generale, interpretate în funcție de 

paradigmele afirmate istoric; istoriografie – conceptul de epocă 

istorică); capacități de bază – de analiză şi sinteză istorică sincronică-

diacronică; capacități de bază – de analiză şi sinteză istorică 

sincronică-diacronică; atitudini de bază – de deschidere cognitivă, 

afectiv-motivațional şi volitiv-caracterială față de produsele istoriei 

pedagogiei, conceptuale și instituționale, individuale și sociale, 

confirmate în trecut, aplicabile în prezent și în viitor. 

„În realitatea neoclasică, competența istorico-pedagogică a 

cercetătorului poate fi probată prin îndeplinirea următoarelor obiective 

specifice: 

1) „Determinarea limitei de timp şi spațiu a obiectului de 

cercetare al istoriei pedagogiei‖ (n.n. concepțiile şi paradigmele 

pedagogice; evenimentele și instituțiile pedagogice), reglementat de 

faptul existenței reale ca fenomen unitar integru‖. 

2) Abordarea cercetării într-o perspectivă proprie științelor 

socioumane, necesară pentru rezolvarea problemelor speciale, generate 

de:  

a) „impedimente în formularea ipotezei‖ şi în aplicarea 

experimentelor, înlocuite prin valorificarea „logicii şi a modelului de 

dezvoltare a gândirii istorico-pedagogice a autorului‖; 

b) argumente „doar descriptive sau reflexive, ortodoxe sau 

polemice‖ sau „bazate pe autoritatea altora‖, preluate necondiționat sau 

din motive conjuncturale, ideologice etc.;  

c) „lipsă de coordonare între ontologie  şi metodă‖, între obiectul 

cercetării (specific științelor socioumane) și tehnicile de cercetare 
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(aflate în contradicție cu obiectul de cercetare – vezi tehnicile 

experimentale tipice științelor naturii);  

d) „contrapunere a unor variante diverse de dezvoltare a 

subiectului‖, neraportate la „esența cultural-istorică‖ a problemei 

studiate, pe fondul aparatului conceptual, normativ și metodologic 

propriu pedagogiei dezvoltat de științele pedagogice fundamentale. 

3) Promovarea soluțiilor specifice cercetării istorico-pedagogice 

necesare pentru rezolvarea problemelor speciale amintite anterior: 

interpretare prin raportare la conceptele pedagogice fundamentale, 

integrate la nivel de modele-ideale; „elaborare a unei poziții distincte‖ 

pe baza analizei istorice sincronice-diacronice, capabilă „să distingă 

între informația esențială și cea întâmplătoare – condiție obligatorie a 

activității de investigație‖; coordonare între obiectul cercetării (istoria 

pedagogiei) – strategia de cercetare istorică sincronică-diacronică, 

ordonată la nivel de normativitate, astfel încât, în orice context, 

„procedeele de colectare a informației să fie adecvate atât naturii 

cunoașterii istorice cât şi naturii obiectului/subiectului pedagogic‖; 

verificare a variantelor de abordare a subiectului în condiții de „dialog‖ 

tipic științelor socioumane care permite „statornicirea în timp a 

fenomenului pedagogic‖, analizat prin „cercetarea esenței cultural-

istorice  inițiale‖. 

4) Afirmarea statutului epistemologic al istoriei pedagogiei prin:  

a) clarificarea obiectului de studiu specific – evoluția istorică a 

fenomenelor, și evenimentelor pedagogice,  epocilor și paradigmelor 

pedagogice, concepțiilor și personalităților pedagogice, instituțiilor și 

comunităților pedagogice; 

b) ordonarea cercetării istorico-pedagogice la nivelul 

normativității care corelează „argumentarea teoretică‖, raportată la 

paradigma afirmată istoric, cu „argumentarea istorică‖, bazată pe 

„includerea noțiunilor și termenilor noi‖, în funcție de specificul 

pedagogiei;  
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c) subordonarea tuturor metodelor și procedeelor de cercetare 

istorico-pedagogică strategiei de analiză istorică sincronică-diacronică a 

concepțiilor și instituțiilor pedagogice etc.;  

d) perfecționarea metodologiei de cercetare istorico-pedagogică 

bazata pe valorificarea prioritară a resurselor informaționale primare, 

originale şi eliminarea celor derivate, obținute indirect, inclusiv prin 

internet etc., preferate uneori / deseori de „cercetătorul de tip neclasic‖, 

postmodern [Ibidem , pp. 36- 37]. 

În concluzie, valorificarea eficientă a cercetării istorico- 

pedagogice poate contribui la dezvoltarea metodologiei de cercetare 

specifică cunoașterii pedagogice, și consolida statutul epistemologic al 

științelor educației. Pe această bază pot fi realizate cercetări empirice, 

experimentale, cantitative şi calitative a fenomenelor educaționale.  

Procesul de construcție epistemologică a istoriei pedagogiei este 

condiționat de rezolvarea problemelor specifice - stadiul de dezvoltare 

al pedagogiei, ca „știința educației și lipsa de unitate metodologică  

persistentă în abordarea istoriei pedagogiei. 

Normativitatea metodologiei de cercetare istorico-pedagogică 

valorifică relațiile necesare între dimensiunea obiectivă şi cea 

subiectivă în activitatea de cunoaștere a realității pedagogice prin 

„înțelegere, interpretare, conștientizare istorică şi teoretică  . 

Formarea competenței pedagogice a cercetătorilor 

contemporani în științele pedagogice ar trebui să constituie un obiectiv 

prioritar ce va urmări dezvoltarea capacității de analiză istorică 

sincronică şi diacronică a realității pedagogice, a concepțiilor și 

instituțiilor pedagogice, a paradigmelor şi comunităților pedagogice, 

aflate în evoluție continuă. Dezvoltarea competenței vizate ar putea 

spori nu doar calitatea cercetărilor istorico – pedagogice, dar și alte 

tipuri de cercetări pedagogice la studiul epistemologic al evoluției 

conceptuale.  
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ELEMENTE DE MODELARE ÎN MAPLE 

Victor PRICOP, dr., conf. univ. 

 

Summary 
This paper talks about the usage of computing software Maple in 

modeling of some problems and in the teaching process. This software 

can be used as computing and modeling environments. The author 

relates how Maple can be used in modeling of some processes. 

1. Introducere  

Modelele au un rol deosebit în cercetările științifice moderne. 

Modelul, ca instrument al cunoașterii științifice, este folosit în 

numeroase discipline teoretice și practice. În științele matematicii, în 

special în disciplinele organizării și conducerii, modelele sunt utilizate 

în toată diversitatea de tipuri care există. Se conturează din ce în ce mai 

mult tendința utilizării cu precădere a modelelor de tip matematic, 

datorită, în special, capacității acestora de a condensa riguros 

esențialul, cât și posibilității lor de a fi programate cu ajutorul 

calculatoarelor [1]. 

Modelul matematic este descrierea unor fenomene, sociale sau 

naturale, sau obiecte naturale în care elementele fizice sunt înlocuite cu 

elemente logice, de matematica formală, în vederea studierii 

fenomenului respectiv.  

În numeroase situaţii încercările sau măsurătorile directe asupra 

fenomenelor din sisteme sunt anevoioase sau chiar imposibile. În aceste 

situaţii vine în ajutorul specialiştilor o tehnică relativ nouă de realizare 

„virtuală" a experienţelor: simularea [4]. 

Cel mai eficient utilizată la moment este simularea numerică 

efectuată cu ajutorul calculatoarelor, deoarece dispun de o viteză de 
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calcul și capacitate de memorare foarte mare. Simularea fenomenelor 

pe calculator este utilă pentru studierea lor, cât și pentru înțelegerea mai 

bună a lor [7].  

Există programe speciale destinate simulării. Unul din ele este 

pachetul Maple, care poate fi utilizat nu numai ca mediu de calcul, dar 

și mediu de modelare a unor procese reale. Utilizatorul poate, practic de 

la primul contact cu Maple, să realizeze unele calcule, fără ca să 

dispună de cunoștințe profunde din acest domeniu.  

2. Aruncarea unui corp sub un unghi față de orizont 

Vom analiza mișcarea corpurilor în câmpul gravitațional al 

Pământului în imediata apropiere de suprafața lui. În acest caz putem 

considera accelerația gravitațională constantă. Vom studia mișcarea 

corpului aruncat sub un unghi față de orizont, determinarea timpului, 

înălțimii, distanței zborului corpului.   

Considerăm cazul ideal, nu se iau în considerație rezistența 

aerului și masa corpului. În acest caz, corpul fiind aruncat cu viteza 

inițială 0v , sub un unghi față de orizont se va mișca pe o traiectorie 

în formă de parabolă, și peste un timp va cădea pe pământ. Raportăm 

mișcarea la un sistem de coordonate carteziene cu două axe Ox  și 

Oy [2].  

Mișcarea corpului se va executa atât pe verticală, axa ,Oy  cât și 

pe orizontală, axa .Ox  Pe orizontală mișcarea este uniformă cu viteză 

constantă, pe verticală este o mișcare uniform variată cu accelerația 

egală cu accelerația gravitațională. Viteza inițială pe direcția y  este 

).sin(00 vv y  Legile mișcării pe axa Oy  vor fi [2]: 

.)(
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Viteza inițială pe direcția x este ).cos(00 vv x
 Legile mișcării 

pe axa Ox  vor fi [2]: 

.0)(
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xx

x

 

Prin urmare, ecuațiile mișcării pe cele două axe sunt: 
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În cazul când considerăm aruncarea de la suprafața pământului, 

,0,0 00 yx atunci (Fig. 1) 

.
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2
0
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Fig. 1. Reprezentarea schematică a aruncării unui corp sub un unghi 

 

Determinăm momentul de timp când este atinsă înălțimea 

maximală a traiectoriei. Avem ,0yv  prin urmare obținem 

,0 0 gtv y  ,0 gtv y  deci momentul de timp a atingerii înălțimii 
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maximale este ,
)sin(0

g

v
t  înălțimea maximală este egală cu 

.
2

)(sin 22
0

g

v
h  Timpul total al zborului este .2t  Deci distanța 

maximală a zborului este 
g

v
L

)2sin(2
0  [8]. 

Ecuația traiectoriei corpului se poate de obținut destul de ușor 

din ecuațiile ,
2

1
)sin()(),cos()( 2

00 gttvtytvtx  

)(
)(cos2

)()( 2

22
0

tx
v

g
tgtxty [8]. Aceasta este ecuația unei 

parabole cu ramurile în jos. 

Pentru a simula aruncarea unui corp sub un unghi față de orizont 

în Maple avem nevoie de pachetul plots și unele comenzi a acestui 

pachet [3]. În calitate de date de intrare utilizăm viteza inițială ,0v  

unghiul inițial  și constanta gravitațională .g  Se introduc formulele 

mișcării și cele de calcul al timpului total și distanței maximale a 

zborului conform sintaxei Maple (Fig. 2). Suplimentar se utilizează 

procedura bila pentru a reprezenta obiectul care se aruncă sub formă de 

bilă și animate pentru simularea mișcării (Fig. 3). 
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Fig. 2. Calculele inițiale în Maple 

 

 

Fig. 3. Procedurile Maple pentru a simula mișcarea 
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Pentru a lansa animația utilizăm butonul Start al meniului 

Animation (Fig. 4). La fel putem modifica viteza, direcția de rulare și 

alte opțiuni.  

 

 
Fig. 4. Meniul Animation 

 

În afară de mișcarea în foaia de lucru se poate ilustra și 

traiectoria mișcării, în Fig. 5 conform ecuațiilor mișcării pentru x, y, iar 

în Fig. 6 conform ecuației parabolei numai că interactiv. 

 

 
Fig. 5. Traiectoria mișcării 
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Fig. 6. Mișcarea și traiectoria  

 

3. Pendulul matematic 

Pendulul gravitațional simplu este un punct material suspendat 

print-un fir ideal (inextensibil și de masă neglijabilă) care poate oscila 

într-un plan vertical, în jurul punctului de suspensie, sub acțiunea 

greutății sale. Forțele de frecare se neglijează. Un corp de masa ,m  

suspendat de un fir de lungime ,  este o bună aproximație pentru 

pendulul matematic, dacă lungimea firului este mult mai mare decât 

dimensiunile corpului. Lăsat liber, corpul rămâne în echilibru  în 

poziție verticală. Dacă îl deviem puțin din poziția de echilibru, asupra 

acelui corp acționează o forță care tinde să-l aducă din nou în poziția de 

echilibru (Fig. 7). 
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Fig. 7. Pendulul 

 

Echilibrul corpului este un echilibru stabil [5].  

Forța de revenire care acționează asupra corpului este greutatea 

tangențială, orientată în sens opus creșterii unghiului ,  considerat 

sens pozitiv. Din legea a doua a lui Newton, cu axele reprezentate prin 

săgeți, avem [5]: 

.)cos(,)sin( nt mamgTmamg  

Ecuația diferențială pentru unghi ca funcție de timp este [6]: 

.0)sin(
2

2



g

dt

d
 

Nu este posibil să se scrie o formulă pentru soluția acestei ecuații 

în funcții elementare. În schimb, folosim o aproximare, care este destul 

de precisă în cazul în care unghiul  este destul de mic (i.e. 

)sin( ), obținem: .0
2

2



g

dt

d
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Rezolvând ecuația diferențială obținem: ,cos)( 0 t
g

t


 

unde 
0

este unghiul inițial de deviere a pendulului. Menționăm că 

frecvența unghiulară a pendulului este constantă .0


g
 

Pentru a simula oscilațiile pendulului în Maple avem nevoie de 

pachetele plots, plottools și unele comenzi a acestor pachete [3]. Se 

utilizează procedura pendul ce depinde de argumentul ,  se fixează 

originea (punctul fix), punctul material reprezentat prin bilă, firul de 

care este suspendat punctul material, și afișarea tuturor acestor 

elemente pe o singură imagine (Fig. 8). 

 

 
Fig. 8. Procedura pendul în Maple 

 

În continuare se introduce ecuația diferențială pentru unghi, se 

introduc datele inițiale, se rezolvă numeric ecuația diferențială cu 

condițiile inițiale utilizând comanda dsolve. Mișcarea este o funcție 

definită de partea dreaptă a soluției numerice obținute, se definește 
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funcția care va modela mișcarea, lansarea simulării se va face cu 

ajutorul butoanelor din meniul Animation (Fig. 9) [3]. 

 

 
Fig. 9. Pendulul în Maple 

 

Graficul oscilațiilor poate fi obținut cu ajutorul comenzii plot 

(Fig. 10). 
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Fig. 10. Graficul oscilațiilor 

 

4. Concluzie 

Pachetul Maple este un mediu efectiv de modelare și simulare a 

unor procese reale, utilizând posibilitățile implicite ale lui. Ușor poate 

fi utilizat în procesul de instruire și la modelarea unor probleme din 

viața cotidiană. Mai mult, poate fi utilizat și ca mediu de programare 

unde se pot implementa diferite metode de modelare și simulare.  
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SECȚIUNEA DE AUR ÎN MUZICĂ 

Sergiu PORT, dr., conf. univ.,  

Veronica TRIFAN, lector 

 

Summary 
The study of the great works of the universal culture, the creation 

and perfect relations of complementarities or harmony of these was the 

subject of both artistic and scientific analysis. Thus, one of the most 
interesting cases of interference between science and art refers to 

proportionality. Behind mystical names such as golden section, golden 

ratio or divine proportion, we find a building pattern which always 
sparked debate, being spread widely, from various structures of nature 

to many outstanding artistic achievements that include creation of 

architecture, art and music. 
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De-a lungul timpului a existat o dispută la nivel de numere și 

originea acestora. Unii au susținut că acestea au fost inventate de om, 

alții că ele sunt de la începutul lumii. Mario Livio găsește o cale de 

mijloc, pentru el numerele și implicit matematica sunt niște invenții a 

căror eficiență ține de exemplul unei ordini în Univers, pe care nu omul 

a creat-o. Numărul Phi este printre primele numere iraționale 

descoperite și definite în istorie, egal cu aproximativ 1,611… dacă ne 

amintim de șirul lui Fibonacci raportul dintre orice număr și cel imediat 

anterior tinde spre numărul Phi. Notația sa prin litera grecească Ф i-a 

făcut pe teologi să-i atribuie semnificația creației, fiind obținut prin 

întâietatea zeroului (a nimicului) cu a lui 1 (unitatea, Dumnezeu), 

numărul Phi stând la baza 

secvenței de aur sau 

raportului de aur. Acesta 

poate fi întâlnit în 

circumstanțe din cele mai 

diverse. Corpul uman, 

profilul nostru este format 

din elemente ale feței 

plasate la puncte de 

întâietate după Phi. 

Conștient sau nu, numărul 

Phi a fost folosit de-a lungul 

secolelor în arhitectură. Cele 

mai remarcabile exemple 

fiind Turnul Național 

Canadian din Toronto și 

Catedrala Notre-Dame din 

Paris unde se păstrează strict 

proporția divină. Arhitectul Frank Lloyd Wright a proiectat Muzeul 

Guggenheim din New York pe baza structurii unei cochilii, care 

urmează și ea un model guvernat de Secțiunea de Aur. Leonardo Da 
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Vinci a folosit constanta în creațiile sale, cea mai vestită fiind Cina cea 

de taină. În natură o regăsim în dinamica stupilor de albină, unde 

raportul numărului albinelor și a bondarilor este Phi. Amplasarea 

ochiului, aripii și cozii delfinului respectă proporția Phi și exemplele nu 

sfârșesc aici. 

Secțiunea de Aur se regăsește nu numai în fenomenele naturale 

și arhitecturale, ci și în multe opere de muzică create de om. 

Filozoful raționalist Leibnitz (1646 – 1716) scria: „muzica este 

un exercițiu aritmetic secret, iar cel ce se ocupă de ea nu-și dă seama 

că se ocupă de numere!‖ 

Povestea lui phi, cel mai uimitor număr, afirmă că raportul de aur 

apare destul de des în construcția viorii. De regulă, cutia de rezonanță a 

viorii conține 12 sau mai multe arcuri de curbură (curbele viorii), 

simetrice pe ambele părți. Cele mai cunoscute și faimoase viori au fost 

făcute de Antonio Stradivarius (1644 – 1737, Cremona, Italia). Desene 

regionale arată că lutierul s-a preocupat în mod special să plaseze 

geometric orificiile de rezonanță în formă de ―f‖ pentru a respecta 

proporția de aur. 

Un alt instrument muzical, deseori menționat în legătură cu 

numerele lui Fibonacci, este pianul. Octava de pe claviatura unui pian 

constă din 13 clape, opt albe și cinci negre. Clapele negre sunt formate 

dintr-un grup de două și un altul de trei; numerele 2, 3, 5, 8 și 13, 

numere consecutive în șirul lui Fibonacci, se regăsesc, poate nu 

întâmplător, în această logică constructivă. 

Un faimos compozitor care s-ar putea să fi folosit intens 

„secțiunea de aur‖ a fost Béla Bartok (1881 – 1945). Pianist virtuos și 

folclorist, Bartok, a construit opera sa folosind elemente ale 

compozitorilor pe care-i admira (printre care Strauss, Liszt și Debussy) 

îmbinate cu muzica populară, pentru a crea muzica sa extrem de 

personală. Organizarea ritmului compoziției lui Bartok oferă un 

exemplu de folosire a „secțiunii de aur‖. Analizând mișcarea din 

„Muzica pentru coarde, percuție și celestă‖, observăm: 
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Perioada muzicală de 89 măsuri în total este delimitată în: 

55 măsuri 34 măsuri 

Coardele Coardele 

34 măsuri                                       21 
măsuri 

13 măsuri                   
21 măsuri 

21 măsuri (Tema) 13 măsuri            8 măsuri 

Textura se schimbă 

 

Cele 89 de măsuri din prima parte sunt împărțite în două secțiuni 

de 55 și respectiv, 34 de măsuri, indicând o legătură directă cu șirul lui 

Fibonacci. Fiecare segment este apoi divizat prin schimbări dinamice 

sau timbrale în subsecțiuni care se supun aceleiași proporții: 34 și 21 - 

primul segment, 13 și 21 – cel de-al doilea. 

Claude Debussy (1862 – 1918) a folosit secțiunea de aur în 

piesa muzicală pentru pian solo „Reflecții în apă‖, unde punctul 

culminant apare în măsura 55, iar prima repriză a A-ului (nota La) în 

măsura 34, între cele două stabilindu-se un raport apropiat numărului de 

aur.  

În compozițiile muzicale ale lui Debussy, Bela Bartók, anumite 

instrumente muzicale intervin la intervale de timp ce respectă șirul lui 

Fibonacci, iar duratele anumitor părți din lucrări se găsesc în proporția 

de aur.  

Tendința rapoartelor bazate pe valoarea lui φ de a fi nerepetitive 

are aplicații în inginerie. Una dintre cele mai familiare astfel de 

aplicații este în construcția camerelor de sunet folosite pentru a asculta 

muzică sau vizionarea filmelor, camere în care se dorește eliminarea 

ecourilor și rezonanțelor sonore. Inginerii de sunet vorbesc despre 

raportul camerei de aur, care stabilește dimensiunile ideale de bază 

pentru o cameră de sunet, acestea fiind 10x16x26. Înălțimea camerei 10 

x φ ≈16, care este lungimea camerei, iar 16 x φ ≈ 26, care dă lățimea 

camerei. Orice linie dreaptă diagonală care parcurge interiorul unui 

dreptunghi de aur se va reflecta la infinit fără a-și repeta traiectoria, 
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deci undele sonore se dispersează într-o astfel de cameră cât mai 

eficient posibil. 

Muzica sună cel mai bine și în armonie cu simțurile noastre la 

frecvența 432 Hz. Într-adevăr 432 este un multiplu al raportului dintre 

notele muzicale C și A, unde C este 1 și A este 27/16 ceea ce este 

același lucru cu 432/256 – totuși aceasta se aplică oricărei frecvențe 

fundamentale și nu are nimic de a face cu o valoare specifică în Hz. 

Sistemul de acordare al lui Pitagora era bazat pe rotirea 

cincimilor perfecte. Totuși, rotirea cincimilor nu va duce niciodată la 

săvârșirea unui cerc – doar dacă una din cincimi este diminuată. Cu alte 

cuvinte, scala Pitagoreică trebuie să fie ―acordată-jos‖ câte puțin din 

fiecare octavă pentru a-i menține consistența. Asta face temperamentul 

inegal și sunetul „oprit‖ la interpretarea muzicii cu armonice complexe, 

și acesta este exact motivul pentru care a fost abandonat. 

Pitagora este, de asemenea, creditat cu descoperirea faptului că 

intervalele dintre note muzicale armonioase avea întotdeauna raporturi 

numărul întreg. De exemplu, jucând o jumătate de lungime a unui șir la 

chitară dă aceeași notă ca și șirul deschis, dar o octavă mai mare; o 

treime din lungime. Conform cercetărilor științifice de ultimă oră, 

frecvența de 432 Hz, este o frecvență armonioasă, care produce 

oscilații înalte în cadrul spiralelor ADN-ului, producând efecte 

vindecătoare prin știința numită meloterapia (terapia prin 

sunete/muzica). În acest fel, Pitagora a descris primele patru tonuri care 

creează intervalele comune care au devenit elementele constitutive 

primare ale armoniei muzicale: octava (1: 1), a cincea perfectă (3: 2), a 

patra perfectă (4: 3) și al treilea major (5: 4). De exemplu: dacă 

împărțim o octavă de o cincime perfectă, (13/20), vom obține raportul 

de aur. O modalitate utilă de a recunoaște o cincime perfectă este să 

ascultăm începutul „Strălucești Micuță Stea". Cea mai veche 

modalitate de tonalitate este cunoscută ca sistemul Pitagora, și se 

bazează pe o stivă de cincimi perfecte, fiecare ton, în raportul 3: 2.  
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Pitagora a fost atât de entuziasmat de această descoperire, de care 

era convins că întregul univers s-a bazat pe numere, și că planetele și 

stelele s-au mutat în funcție de ecuațiile matematice, care corespund 

notelor muzicale, și a produs astfel un fel de simfonie, „muzica 

sferelor‖. 
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BUCLE DE TIPUL WIP 

Boris ŢARĂLUNGĂ, dr., conf. univ. 

 

Summary 
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In this paper we define loops. Is proved that, the left, 

middle, and right nuclei of a  coincide. An example of a loop with 
this property is constructed. 

 

În teoria buclelor sunt intens studiate buclele WIP [1-3]. O 

buclă  se numește buclă WIP, dacă pentru orice 

. Substituția  se numește 

automorfism a buclei , dacă pentru orice 

. Se numește autotopie  a buclei  

tripletul  

) ce verifică relația , unde  

sunt substituții a buclei , iar  

. Se numește nucleu la stînga (dreapta, de mijloc) și 

notate, respectiv, mulțimea   

 .  

,   

 . 

În lucrarea dată se definesc buclele . Pentru aceste bucle se 

arată, că substituția  este un automorfism, se determină care sunt 

soluțiile ecuațiilor  si , se studiază structura 

autotopiilor, se demonstrează că nuclele la stînga, dreapta și de mijloc a 

acestei bucle coincid și se construeste un exemplu de buclă . 

Bucla Q( se numește bulcă , 

Dacă în bucla Q(  substituția  este un 

automorfism, atunci bulca data este o buclă  . 

Propoziția 1. In bucla Q(  substitutia  este un automorfism.  

Demonstrație. Fie Q( bulcă , adică se verifică relația 

 (1). Aplicăm  asupra relației (1) din partea stîngă  

și obținem ( 2). Înmulțim  (2) din partea 

stîngă cu . Atunci 

 (3). Cum Q(  este o 

bulcă  rezulta  (4). Înmulțim (4) din partea 
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stîngă cu  și apoi relația nou obținută cu  obținem  

. Propoziția este demonsrată. 

Observație. Dacă aplicăm asupra (4) automorfismul obținem 

relația , care de asemenea definește bucla 

. În bucla  au loc relațiile: 1) ; 

2 . Aceste relații rezultă din definiția buclei  

Propozitia 2. În bucla Q(  ecuațiile  si  au 

soluțiile , iar y . 

Demonstrație. Fie ecuația  (5). Aplicăm asupra lui (5) 

substituția și obținem  (6). Înmulțim (6) din 

dreapta cu . Atunci   (7). 

Din (7) rezultă .  

Fie acum  Aplicăm lui (8) substituția  și obținem 

 (9). Înmulțim (9) din stîngă cu . Atunci 

 (10). Din (10) rezultă . 

Propoziția este demonsrată. 

Propoziția 3. Dacă ) este o autotopie a buclei Q(  

atunci ) și  

sunt autotopii a buclei Q(  

Demonstrație. Fie ) o autotopie a buclei Q( Atunci 

 (11). Din (11) rezultă 

 (12). Punem . Atunci 

. Relația (12) devine 

 sau 

 deci 

. Din (11) avem  

. Fie  Atunci x  

Substituim și avem  sau 

. Din ultima relație reziultă 

 Propoziția este demonsrată. 
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Teoremă. Nucleele la stînga  de mijloc  și la dreapta  a 

buclei Q(  coincid. 

Demonstrație. Fie . Atunci  Din (13) 

resultă autotopia 

După propozitia  

este o autotopie  a buclei Q(  Cum în bucla Q(   

rezultă  (14). Dacă în (14) , obținem 

 sau (15). Înlocuim (15) în (14) 

(16). Dacă în (16)  obținem . 

Atunci   Substituim în ultima relație y prin  

atunci   sau , deci . Astfel 

(17). 

Fie acum . Atunci  Din (17) resultă 

autotopia  După propoziția 3 

 este o autotopie a buclei Q( . Cum în 

bucla Q(   rezultă  (19). Dacă 

în (19) punem y , obținem  . 

Atunci  sau .Cum nucleele buclei sunt 

grupuri . Astfel . Din (17) și (21) rezultă 

(22). 

Fie  Din relatia (18) rezultă autotopia . 

Atunci după propoziția 3  

 este o autotopie a buclei Q(  În 

bucla Q(  are loc relația , deci 

 (23). Fie în (23)  Atunci 

 Substitum în (23)  sau 

. Astfel . Cum nucleele buclei 

sunt grupuri , deci   (24) 

Fie acum . Atunci . Putem scrie 

autotopia . După propozitia 

 de asemenea este autotopie. Cum în bucla 
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Q(  se verifică  rezultă 

. Dacă în (24) , atunci 

. Avem  deci  Cum 

 este un grup, , deci   (25). Din (25) și (24) rezultă 

 (26). Din (22) și (26) conchidem,că . 

Teorema este demonstrată. 

Exemplu. Considerăm mulțimea Q = = 

 unde  este inelul caselor de resturi modulo 10. 

Definim în Q operația  

: ), . Atunci 

mulțimea Q(  este o buclă ce verifică relația , adică 

este o bucla . 
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SIMULAREA APLICAŢIEI PROBABILITĂŢII GEOMETRICE 

Natalia NEAGU, lector 

 

Summary 

In this article is described a problem that apply the geometric 

probability. This problem is solved theoretically and also is achieve a 
simulation for determine the experimental probability in Delphi. 

 

În viaţa de zi cu zi suntem înconjuraţi de o mulţime de probleme 

din probabilitate, cum ar fi producerea sau nu a unui eveniment, de 

exemplu căderea precipitaţiilor, etc.  
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Definiţia clasică a probabilităţii unui eveniment reprezintă 

raportul dintre numărul de cazuri favorabile  la numărul total de 

cazuri posibile  

 
Geometric, probabilitatea poate fi calculată ca raportul dintre 

lungimi, arii sau volume, în dependenţă de condiţiile problemei și de 

modalitatea de reprezentare a cazurilor favorabile și totale. 

1) Dacă se cercetează 2 segmente  atunci utilizăm 

formula raportului lungimilor segmentelor 

 

unde  reprezintă lungimea segmentului ţintă, iar  - 

lungimea segmentului ce reprezintă cazurile totale. 

2) Dacă se cercetează 2 figuri plane  atunci utilizăm 

formula raportului ariilor acestor figuri 

 
unde  reprezintă aria figurii ţintă, iar  – aria figurii ce 

reprezintă cazurile totale. 

3) Dacă se cercetează 2 corpuri în spaţiu  atunci utilizăm 

formula raportului volumelor acestor corpuri 

 
unde  reprezintă volumul corpului ţintă, iar  – volumul 

corpului ce reprezintă cazurile totale. 

Problemă. Andrei și Ion au decis să vină între orele 18
00

 și 19
00

 

la Librăria Făt-Frumos, și să se aștepte 15 min. Determinaţi 

probabilitatea întâlnirii  celor 2 prieteni. 

Notăm: x – ora sosirii lui Andrei şi y - ora sosirii lui Ion. 

Problema dată, aplică probabilitatea geometrică, și poate fi 

ilustrată în felul următor:  
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Fig. 1. Reprezentarea geometrică a problemei 

 

unde AB=AD=CD=BC=60, iar DE=DF=BH=GB=15.  

Figura haşurată (EFGH) reprezintă cazurile favorabile, iar 

probabilitatea se va calcula ca raportul dintre arii 

 

 

 
Aceasta este probabilitatea teoretică, însă pentru a calcula 

probabilitatea experimentală, este necesar să realizăm un număr cît mai 

mare de experimente sau să utilizăm un soft ce conţine simularea 

experimentului dat.  

Condiţiile acestei probleme, au fost simutate pe calculator în 

Delphi (fig. 2). 
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Fig. 2. Realizarea unui experiment din 100 probe 

 

În această simulare avem posibilitatea de a modifica numărul de 

minute de așteptare și viteza de realizare a experimentului (Interval-ul 

componentei Timer1), care se determină din poziţia componentei 

Scroolbar1 

Timer1.Interval:=round(1000  div scrollbar1.Position); 

În partea stîngă a formei se construiește un pătrat, care va 

reprezenta cazurile totale, iar în interiorul lui, în conformitate cu 

minutele incluse pe Form1, se construiește figura cazurilor favorabile – 

fîșia marcată.  

De asemenea, pe acest pătrat este realizată o reţea cu marcajul 

minutelor, care utilizează următorul ciclu: 

for i:=0 to 12 do // pe orizontală 

begin 

if i=0 then paintbox1.Canvas.TextOut(x0-250+i*40, y0+240, 

'18.00') else 
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if i=1 then paintbox1.Canvas.TextOut(x0-250+i*40, y0+240, 

'18.05') else 

if i=12 then paintbox1.Canvas.TextOut(x0-250+i*40, y0+240, 

'19.00') else 

paintbox1.Canvas.TextOut(x0-250+i*40, y0+240, 

'18.'+inttostr(i*5)); 

end; 

Această aplicaţie, funcţionează cu ajutorul a 2 Timer-e. Unul este 

active la accesarea soft-ului, Timer2, care extrage numărul de probe 

(N), de pe formă, din Edit1 

n:=strtoint(edit1.Text); 

și realizează construcţia geometrică cu datele respective de pe 

Form1. 

Timer1 se activează la începerea experimentului și se finisează în 

momentul în carea a realizat n probe utilizînd o repartiţie întîmplătoare 

a cazurilor de sosire a celor 2 prieteni 

x:=x0-239+random(478); 

y:=y0-239+random(478); 

d1:=(8*min)/sqrt(2); 

d2:=Abs(x+y-x0-y0)/sqrt(2); 

if d2<=d1 then 

begin 

c:=c+1; 

paintbox1.Canvas.Pen.Color:=clred; 

paintbox1.Canvas.Ellipse(x-1,y-1,x+1,y+1); 

n:=n+1; 

end else 

begin 

cn:=cn+1; 

paintbox1.Canvas.pen.Color:=clblue; 

paintbox1.Canvas.Ellipse(x-1,y-1,x+1,y+1); 

n:=n+1; 

end; 
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În același timp, în Timer2 se numără cazurile din fîșia respectivă 

și se afișează într-un Label 

label4.Caption:='nr. de cazuri fav='+inttostr(c); 

Realizînd un alt experiment, dintr-un număr de probe mai mare 

(fig. 3) ca precedentul (fig. 2), concludem: cu cît numărul de probe este 

mai mare cu atît probabilitatea experimentală se apropie mai mult de 

probabilitatea teoretică.  

 

 
Fig. 3. Realizarea unui experiment din 1000 de probe 
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MODELUL MATEMATIC AL SCĂRII LINIARE 

Sergiu PORT, dr., conf. univ., 

Natalia NEAGU, lector 

 

Summary 

Mathematical models are used in the natural sciences (physics, 

technique, biology) and engineering disciplines (such as computer 
science), as well as in the social sciences (economics, psychology, 

sociology, political science). In this article described the mathematical 

model of the linear scale. A model that helps explain and study the 
correspondence with the technical construction. 

 

În prezent, aplicabilitatea matematicii își pronunță un caracter 

important, în deosebi, asupra problemelor practice. Una dintre acestea 

fiind construcția scării liniare ce corespunde tuturor rigorilor tehnice, 

cunoscând: înălțimea și lungimea bazei scării și înălțimea dintre baza 

superioară și inferioară a treptelor, care sunt echidistante. 

Problema scării liniare, din punct de vedere matematic, se 

formulează în felul următor: 

Fie dat un triunghi dreptunghic , astfel încât 

,  și . Pe ipotenuza  a 

triunghiului dat, se construiește un paralelogram  a cărui 

diagonală este , încât punctul . Determinați lungimea 

segmentului , dacă distanța dintre  și  este egală .  

Rezolvare. Fie  un triunghic dreptunghic cu 

. Pentru construcția paralelogramului , conform 

datelor problemei, este necesar să determinăm lungimea laturii  în 

dependență de distanța dată dintre laturile  și  (fig. 1).  
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Fig. 1. Schema generală a scării liniare 

 

Geometric, această distanță reprezintă înălțimea din vârful  pe 

, piciorul căruia este punctul , deci . 

Notăm prin . Conform teoremei lui Pitagoras, din 

 avem  

 

iar din  

 

Analizăm triunghiurile  și . În baza primului 

criteriu de asemănare a două triunghiuri (două unghiuri asemenea): 

 

și 

 
rezultă asemănarea triunghiurilor 

 . 

Deoarece ele sunt asemenea avem proporționalitatea laturilor 

triunghiurilor 
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Cu ajutorul raporturilor (1), determinăm următoarea ecuație: 

 

din care îl exprimăm pe , în dependență de  

 

Cunoscând valoarea lui  calculăm , ca raportul 

dintre cateta opusă la cateta alăturată, adică 

 

sau substituind relația (2) şi (3) obținem 

 
Deoarece valoarea acestei tangente, poartă un caracter foarte 

important în luarea deciziilor referitor la corespundenţa normelor 

tehnice de construcția a unei scării liniare, atunci în dependență de 

valoarea obţinută putem afirma dacă această scară poate fi construită 

sau nu. 

Teoretic, este demonstrat că această valoare este aproximativ 

 
În baza acestor rezultate, prin intermediul programului Delphi, 

realizăm construcția scării liniare (fig. 2) care v-a funcționa pentru 

diverse valori a lui . 
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Fig. 2. Simularea problemei scării liniare în Delphi 

 

Forma de execuție a programului Delphi, este divizată în două 

părți (vezi fig. 2): în partea stîngă se găsește un meniu în care avem 

posibilitatea de a include diverse date de intrare (lungimea lui  

corespunzător fig.1), iar în partea dreaptă este plasat un Paintbox pe 

care se realizează construcția scării liniare conform datelor introduse.  

Punctul  este un punct fix, iar celelalte se construiesc 

în dependenţă de datele de intrare şi coordonatele lui . De exemplu, 

punctul  va avea coordonatele 

xa:=x0; 

ya:=y0-a; 

unde a reprezintă o variabilă care ia valoarea din Spinedit1 

a:=strtoint(spinedit1.Text); 

Pentru a construi paralelogramul , se determină valoarea 

lui  utilizînd formula (2) 

x:=c*(b*c-a*sqrt(a*a+b*b-c*c))/(c*c-a*a); 
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şi în dependenţă de această valoare se obţin coondonatele punctului  

şi  

xb:=x0+x;    yb:=y0-a; // coordonatele punctului B 

xd:=x0+b-x;    yd:=y0;  // coordonatele punctului D 

Însă, dacă datele introduse contrazic normelor de construcţie (fig. 

3),  

 

 
Fig. 3. Macheta unei scări liniare ce nu corespunde normelor tehnice 

cu o eroare , atunci programul ne afişează un mesaj de atenţie 

(fig. 3) 

ShowMessage('Nu corespunde normelor tehnice'); 

 
Fig. 4. Afişarea mesajului de informare 
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După cum am menționat mai sus,  are un caracter 

decisiv în determinarea corespundenței normelor tehnice a scării 

respective. 
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METODE DE REZOLVARE A UNOR ECUAŢII DE GRAD 

SUPERIOR 

Zinaida GHILAN, dr., conf. univ. 

 

Summary 
This work proposes examples of a more advanced level of intra- 

and interdisciplinary integration. Used examples are meant to help the 
student to grasp the concepts, methods to acquire both new as well as 

already known aspects of concepts. Solving these exercises also 

contribute effectively to specific skills training in mathematics. 
 

Matematica a pătruns treptat din ce în ce mai mult în sfera 

conceptului de cultură generală şi de cultură de specialitate, lăsând 

puţine sectoare lipsite de prezenţa ei. Această evoluţie se face prin 

schimbări repetate sau prin salturi. Anume datorită acestor obstacole ne 

dezvoltăm permanent, acumulăm noi experienţe şi ne transformăm  

permanent în ceea ce dorim să fim. Trecerea sistematică de la 

învăţământul informativ la cel formativ va fi posibil numai prin 

rezolvarea  unui număr optimal de probleme şi situaţii- problemă, 

utilizând  diverse strategii în rezolvarea lor, prin însuşirea unor metode 

specifice anumitor clase de probleme. 

Pentru însuşirea mai profundă a materiei de Curriculum la 

matematică sunt propuse probleme şi exerciţii ce prezintă un grad sporit 
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de dificultate. Ele constituie  subiecte pentru examenele de BAC, la 

olimpiade şi alte concursuri. În cursul de matematică un loc aparte îl 

ocupă rezolvarea ecuaţiilor lineare. Pentru elevii claselor de liceu nu 

prezintă dificultăţi de a rezolva ecuaţii de tipul  ax = 

b, 02 cbxax  în mulţimea numerelor reale. Problema se 

complică atunci, când la rezolvarea problemelor lineare, elevii trebuie 

să manifeste intuiţie matematică, ingeniozitate, spirit inventiv, calităţi  

care trebuie noi profesorii să le dezvoltăm pe parcursul anilor de studiu. 

A rezolva o ecuaţie înseamnă a afla toate soluţiile ei. Prin ecuaţie 

se înţelege egalitatea dintre două expresii ce conţin una sau câteva 

variabile, care se verifică numai pentru anumite valori ale variabilelor. 

Domeniul valorilor admisibile (DVA) al ecuaţiei f(x)=g(x) se numeşte 

partea comună a domeniilor de definiţie al funcţiilor f(x) şi g(x). Dacă 

D(f) şi D(g) sunt domeniile de definiţie a funcţiilor f(x) şi g(x), atunci 

domeniul de valori admisibile ale funcţiilor f(x) şi g(x) este intersecţia 

mulţimii D(f) şi D(g) adică: gDfD . 

La rezolvarea ecuaţiilor trebuie să înlocuim ecuaţia iniţială cu 

alta mai simplă, cea ce nu întotdeauna este posibil. Aceasta poate avea 

loc în cazul, când se trece la o ecuaţie nouă și se pierd unele soluţii. 

Important este să nu pierdem soluţii în procesul transformărilor 

ecuaţiilor obţinute pe parcurs. Ecuaţia nouă poate avea şi alte soluţii 

(soluţii străine). Soluţiile străine le vom exclude prin verificare. În toate 

cazurile se verifică aceste soluţii prin substituţia lor în ecuaţia iniţială. 

Verificarea soluţiilor aflate ale ecuaţiilor poate fi necesară când ambele 

părţi ale ecuaţiei au fost ridicate la o putere pară, la aducerea la acelaşi 

numitor, care conţine o variabilă şi la omiterea ei ulterioară, în procesul 

rezolvării le vom exclude prin verificare: s-au comis unele greşeli, nu s-

au deschis corect parantezele, n-au fost efectuate corect operaţiile 

aritmetice, nu s-a ţinut cont de careva semn etc. În unele cazuri, 

soluţiile se verifică mai întâi în DVA, apoi cele selectate în ecuaţia 

iniţială.  
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Desigur există foarte multe procedee, dar nu le putem descrie în 

ansamblu. Unele din ele merită totuşi atenţia. Cu atât mai mult că 

deseori tipul ecuaţiei, forma în care ea este scrisă, nu sugerează ideea 

despre metoda de rezolvare.  

Deseori  

În continuare vom prezenta unele metode de rezolvare a 

ecuaţiilor algebrice. 

1.Ecuaţii de tipul b
za

xa
x

2

22
2

.   (1) 

Observăm că partea stângă a acestei ecuaţii reprezintă o sumă de 

pătrate, în care ne sugerează ideea că ar fi bine să separăm un pătrat 

complet al unei sume sau a unei diferenţe. Dacă vom încerca să 

separăm pătratul unei sume, nu vom obţine o ecuaţie mai simplă. De 

acea separăm pătratul unei diferenţe. Obţinem ecuaţia.  

xa

ax
b

za

xa

xa

ax
x

2

2

222
2 22

sau 

xa

ax
b

xa

ax
x

22
2

   (2)  

Aducând la numitor comun diferenţa dintre paranteze a ecuaţiei 

(2), obţinem  ecuaţia echivalentă cu: 

xa

ax
b

xa

x 2
2

2 2
 ,     (3) 

Notăm t
xa

x2

 şi ecuaţia (3) se reduce la ecuaţia pătrată de 

forma: 

022 batt        (4). 

Să analizăm exemplu: 104
11

121
2

2
2

x

x
x .  
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Scriem ecuaţia sub forma (3) şi obţinem 

x

x

x

x

11

112
104

11

2
2

2

.  

Efectuăm substituţia t
x

x

11

2

 . Obţinem ecuaţia de gradul doi: 

0104222 tt . Rezolvăm ecuaţia în raport cu t şi cercetăm 

cazurile obţinute pentru: 41t şi 262t .  

1. 41t ; 4
11

2

x

x
; 3422,1x  

2. 262t ; 26
11

2

x

x
; ix 117134,3

. 

Răspuns. 3422,1x ; ix 117134,3
 

2. Ecuaţii de tipul cbxax
44

 (5).  

Pentru a rezolva ecuaţia de acest tip, substituim  

2

ba
tx ,     (6) 

şi înlocuim în ecuaţia (5), obţinem ecuaţia 

c
ab

t
ab

t

44

22
     (7), 

care poate fi uşor redusă la o ecuaţie bipătrată. 

Considerăm exemplu. Să se rezolve ecuaţia 

.8253
44

xx  Substituim 4
2

53
ttx . 

Înlocuim în  ecuaţia iniţială.  Ridicăm la puterea a patra partea stângă, 

efectuăm operaţiile respective şi obţinem o ecuaţie bipătrată; 

04064 tt . Rezolvând aceasta ecuaţie, primim: 
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.10,2 4,32,1 itt  Substituim valoarea lui  t şi obţinem rădăcinile 

ecuaţiei. 

ixxx 104,6,2 4,321
. 

Răspuns. ixxx 104,6,2 4,311
. 

3) Ecuaţia de forma 0,0,
2

babxabax . Fie 

2bxay atunci 
2byax . Aşa dar obţinem sistemul 

2

2

bxay

byax
, scăzând din prima ecuaţie ecuaţia a doua, obţinem 

yxyxbyx . Deci sunt posibile două cazuri: 

1)  yx  2) 
b

yx
1

. Luând în consideraţie, 

ecuaţia
2bxay obţinem următoarea reuniune de 

ecuaţii:

b
bxax

bxax
12

2

. Rezolvând această totalitate, vom obţine 

rădăcinile ale ecuaţiilor. Astfel 

b

ab
x

b

ab
x

2

431
;

2

411
4,32,1  

Exemplu: 
224343 xx . Rezolvare: Efectuând operaţiile 

243 xy , atunci 
243 yx . Reieşind din teoria descrisă anterior, 

obţinem o totalitate de ecuaţii: 

4

1
43

43
2

2

xx

xx
. Rezultatul va fi 

reuniunea de ecuaţii 
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42

43431
;

42

43411
4,32,1 xx ; 

8

531
;

4

3
;1 4,321 xxx . 

4) În unele cazuri ecuaţia de gradul patru poate fi redusă la o 

ecuaţie de forma: 0kdxcxbxax . 

Exemple de rezolvare a ecuaţiilor: 

a) .0912114 234 xxxx  

Rezolvare. Scriem ecuaţia astfel: 
2222 534334 xxxxxx . Deci 

222 5334 xxxx . Notăm tx 32 . Substituim expresia şi 

obţinem : .054,54 222 xxttxxtt  

Rezolvăm ecuaţia obţinută în raport cu variabila t: xt 51  şi 

xt2 . Cercetăm cazurile obţinute: 

1. xt 51 ; 1

2 3 tx ; 0352 xx ; 
2

375
2,1x  

2. xt2 ; 2

2 3 tx ; 032 xx ;
2

131
4,3x . 

Răspuns: 2/131;2/375  

b) .42387 222 xxxxx  

Rezolvare. Notăm ;23 ux iar vxx 42 . 

Atunci 

.2232446487 222 uvxxxxxxxx  

Înlocuim în ecuaţia iniţială obţinem .2
2

uvuv  Ridicăm la pătrat 

expresia din partea stingă 045 22 uuvv  sau 04 uvuv .  
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Rezolvând aceasta ecuaţie în raport cu variabila v obţinem: 

uv 4 şi uv . 

Cercetăm cazurile: 

1. uv 4 ; 

.01213,2344 22 xxxxx .1;12 21 xx  

2. uv ; .064,234 22 xxxxx .224,3 ix  

Răspuns: .12;1 21 xx .224,3 ix  

c) Rezolvaţi ecuaţia. .
96

9496
2

22

xx

xx

x

xx
 

Rezolvare. Scriem ecuaţia astfel 

9496 222 xxxxx . Notăm txx 962  şi obţinem 

ecuaţia în raport cu t: .22 xtxt Rezolvăm ecuaţia în raport cu t: 

.02 22 xxtt Unde t xtxt
xx

t 212,1 ;2;
2

3
. 

Cercetăm următoarele cazuri: 

1. ;21 xt ;962 txx  

;2962 xxx ;1;9;098 21

2 xxxx  

2. xt2 ; ;962 txx ;962 xxx  

Răspuns.-1; 9; .
2

615
 

d) De exemplu ecuaţia .16804321 xxxx  

Pentru a rezolva aceasta ecuaţie suma termenilor liberi a doi factori este 

egală cu suma celorlalţi doi, atunci grupându-i şi aplicând o substituţie 

reuşită, obţinem o ecuaţie pătrată în raport cu variabila nouă. 

Rezolvare. Observăm, că -2-3=-1-4. De acea gruрăm factorul 

întâi cu al patrulea şi al doilea cu al treilea: 

16803241 xxxx sau 
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16806545 22 xxxx . Efectuând substituţia  

zxx 52 ; obţinem 168064 zz . Rezolvăm ecuaţia de 

gradul doi 46,36,0165610 11

2 zzzz . 

Cercetăm cazurile: 

1. 1,9,0365,365,36 11

22

1 xxxxxxz  

2.
2

1395
,0465,465,46 4,3

22

2

i
xxxxxz . 

Răspuns:  -1, 9, 2/1395 i .  

5) Ecuaţia de forma 

,0... 01

2

2

2

2

1

1 axaxaxaxaxa n

n

n

n

n

n
pentru care 

nkkaa kkn 0,, se numeşte simetrică. 

Astfel de ecuaţii posedă următoarele proprietăţi.  

 Dacă 1x  este rădăcina  unei ecuaţii simetrice, atunci 
1

1

x
este 

de asemenea rădăcina acestei ecuaţii. 

 Orice ecuaţie simetrică de ordin impar admite o rădăcina x=-

1; 

 Orice ecuaţie simetrică de ordin par 2k se reduce la ecuaţiei 

de gradul k cu ajutorul substituţiei y
x

x
1

. 

Ridicând ambele părţi ale egalităţii y
x

x
1

la putere, 

corespunzător, obţinem următoarele formule ce se aplică la rezolvarea 

ecuaţiilor : 

1. y
x

x
1

.    2. 2
1 2

2

2 y
x

x . 
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3. yy
x

x 3
1 3

3

3
.   4. 

`22
1 24

4

4 yy
x

x etc. 

Algoritmul de rezolvare a ecuaţiei de ordin impar. Fie ecuaţia de 

gradul III 0,023 aabxbxax . 

Grupăm termenii egal depărtaţi de extremi din partea stângă a 

ecuaţiei şi obţinem: 

0113 xbxxa . 

În urma unei descompuneri în factori, ecuaţia are forma 

011011 22 xabaxxbxxxax . 

Aşadar, se pune problema de a afla toate valorile necunoscutei 

care satisfac cel puţin una din aceste ecuaţii. În cazul dat se spune că 

avem de rezolvat o totalitate de două ecuaţii cu o necunoscută. Ea se 

notează 
01

01

2 xabax

x
. Observăm că avem rădăcinile  

11x , şi 
a

aabbab
x

2

32 2

3,2 . 

Vom analiza exemplu: .06113333116 2345 xxxxx  

Rezolvare. Aceasta este o ecuaţie simetrică de grad impar deci 

1x . Împărţind ambele părţi ale ecuaţiei la expresia ,1x obţinem 

ecuaţia simetrică .0653856 234 xxxx Evident x=0 nu este 

soluţie, deci împărţind ambele părţi la 2x , grupăm termenii astfel 

.038
1

5
1

6
2

2

x
x

x
x  Efectuând substituţia de mai sus 

y
x

x
1

, obţinem 
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.5,2,
3

10
,05056,038526 21

22 yyyyyy  

revenim la variabila x, obţinem .
3

1
;3;

2

1
;1 4321 xxxx  

Să analizăm un caz concret, considerăm ecuaţia: 

04814342 234 xxxx . Împărţim la 2x . Utilizând notaţiile 

de mai sus aceasta ecuaţie o putem scrie sub forma 

034
7

2
49

2

2

x
x

x
x . Întrucât 14

749
2

2

2

x
x

x
x . 

Ultima ecuaţie ia forma .048
7

2
49

2

2

x
x

x
x  Substituim 

t
x

x
7

, Obţinem ecuaţia pătrată 04822 tt , de unde 61t  şi 

.82t  Luând în consideraţie substituţia aplicată, rezolvăm ecuaţiile 

6
7

x
x şi 8

7

x
x . Rădăcinile acestor ecuaţii sunt 

.1,7,23 432,1 xxx  

6) Metoda coeficienţilor nedeterminaţi: Fie că în urma unor 

transformări, dintr-o expresie dată se obţine o altă expresie cu 

coeficienţi necunoscuţi. În acest caz coeficienţii se notează cu litere şi 

se consideră ca variabile. Pentru determinarea lor se alcătuieşte un 

sistem de ecuaţii.  

Aplicând aceasta metodă, să analizăm un exemplu concret, 

rezolvând ecuaţia: 

.0227 24 xxx  

Rezolvare. Să aflăm astfel de numere întregi a, b, c, şi d, în care 

să aibă loc egalitatea. dcxxbaxxxxx 2224 227 . 

Din partea dreaptă înmulţim expresiile din paranteze şi făcând 

reducerea termenilor asemenea, obţine: 
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bcxadbcxacdbxcaxxxx .227 23424

. Egalăm coeficienţii puterilor 
0234 ,,,, xxxxx  cu termenii liberi.  

Aceste ecuaţii se scriu astfel: 

.2

,2

,7

,0

0

3

4

bdx

bcadx

acdbx

cax

 

Din prima ecuaţie avem ca . Excludem variabila c din 

ecuaţiile doi şi trei şi obţinem 

2

2

72

bd

bda

adb

 

Din ultima ecuaţie, observăm că sunt posibile patru 

cazuri:

1,24;1,23;2,12;2,11 dbdbdbdb . 

Observăm că expresia bd  ea valoarea 1 sau -1 pe când a e 

valoarea 2 sau -2. Verificăm toate cazurile şi obţinem următoarele 

soluţii:
;2,2,1,2

;2,2,1,2

dcbab

dcbaa
 care admit doar o 

singură descompunere: 

2212227 2224 xxxxxxx . Rezolvând aceasta 

ecuaţie, observăm că are patru rădăcini 

reale: .31;21 4,32,1 xx  

În aceasta lucrare se propun un şir de exerciţii, care rar se 

întâlnesc la lecţii în şcoală, însă pentru cei care se interesează de 

matematică vor fi de folos. Este imposibil, bineînţeles, să prevedem 

toate cazurile, care se pot întâlni la efectuarea diferitor rezolvări de 

ecuaţii, însă cunoaşterea unor metode de rezolvare va ajuta nu numai să 
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rezolvaţi un şir de probleme interesante, ci şi să găsiţi de sine stătător 

noi metode de rezolvare. 

Lucrarea le oferă elevilor pasionaţi de matematică, posibilităţi 

pentru a-şi extinde cunoştinţele, atât prin unele noţiuni teoretice 

suplimentare, cât şi prin probleme mai complicate. 
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OPORTUNITĂȚI DE REALIZARE A INTERACTIVITĂȚII ÎN 

CADRUL DIVERSELOR TIPURI DE STRATEGII DIDACTICE 

Ludmila URSU, dr., conf. univ. 

Lilia CÎRLAN, doctorandă 

 

Summary 

This article presents the results of research opportunities to 

achieve interactivity in the various types of teaching strategies, 

specifying the type of strategies informative under the aspects: elements 
of the strategy; roles of actors in the educational process. 

Key concepts: teaching strategy, interactive training, form of 

organization, teaching method, actors of the educational process. 
 

În literatura de specialitate din ultimele decenii se propune o 

gamă largă de metode și tehnici didactice interactive, în baza cărora pot 

fi construite diverse strategii didactice. Varietatea mare a acestora 

impune necesitatea de a le ordona logic, adică de a concepe taxonomii 

ale strategiilor pasibile de interactivitate, în baza unor criterii 

reprezentative. 
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Este de menționat interesul cercetătorilor contemporani pentru 

problema clasificării strategiilor didactice. Există multiple abordări prin 

prisma diferitor grupări de criterii, în baza cărora se obțin structuri 

ierarhice de categorii și tipuri de strategii didactice.  

Dan Potolea consideră că unul dintre cele mai importante criterii 

pentru definirea şi ordonarea strategiilor îl constituie gradul de dirijare 

sau de autonomie conferit elevilor în procesul învăţării. Din acest punct 

de vedere, strategiile „se înscriu pe un continuum de la învăţarea 

riguros prescrisă, controlată de profesor, la învăţarea prin descoperire, 

trecând prin diferite forme intermediare de predare-învăţare de tip 

cooperativ‖ [5, p. 131]. 

Ion şi Mirela Albulescu clasifică strategiile în funcţie de acţiunea 

predominantă în cadrul activităţii de predare şi învăţare, distingând 

„mai multe tipuri de strategii didactice, care, de regulă, preiau 

denumirea metodei de bază aleasă special pentru a realiza sarcina 

instructiv-educativă: strategii expozitive; strategii euristice; strategii 

bazate prioritar pe acţiunea de cercetare a elevilor; strategii algoritmice; 

strategii de manifestare a personalităţii elevilor; strategii de evaluare‖ 

[1, p. 95]. În opinia noastră, această taxonomie detaliază clasificarea 

propusă cu câțiva ani mai devreme de Ioan Nicola [3, p. 308-331]: 

strategii de tip expozitiv – euristic; strategii de tip algoritmizat; strategii 

de tip evaluativ-stimulativ. 

I. Cerghit propune următoarele criterii: natura activităţii: 

implicarea creatoare / noncreatoare a profesorului în activitatea 

didactică: logica gândirii propusă elevilor: gradul de dirijare a 

învăţării elevului: originea motivaţiei învăţării: modul de grupare a 

elevilor.  Un loc aparte, în acest grupaj, se atribuie strategiilor 

interactive, eficiente prin aceea că încurajează interacţiunile pozitive 

dintre membrii grupului, bazate pe învăţarea prin colaborare ori prin 

competiţie just înţeleasă [2, p. 279-283]. 

Crenguța Oprea realizează clasificarea după tipul de achiziţii şi 

rezultatele dorite, obținând ramificări etajate [4, p. 121]. Evidențiem 

câteva aspecte cheie ale acestei clasificări: 
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  Conform celor trei acţiuni importante ale procesului de 

învăţământ, se evidențiază strategii de predare, învăţare şi de evaluare. 

  În categorizarea strategiilor se folosește termenului 

„predominant‖, cu următoarele considerente: „În cadrul fiecărei 

strategii se pune accentul pe ceva anume (pe cunoştinţe teoretice, pe 

abilităţi de aplicare practică, pe capacităţi de (auto)evaluare), însă, 

distincţiile sunt realizate din raţiuni teoretice, deoarece nu se pot face 

delimitări concrete între achiziţiile informaţionale, dezvoltarea 

cognitivă şi abilităţile practice‖ [idem, p. 123]. 

  Se conturează oportunități de interactivitate: „Toate aceste 

strategii pot să îmbrace haina interactivităţii în măsura în care au la 

bază interrelaţionarea reciprocă‖ [ibidem, p. 125]. 

 

Tabelul 1. Confruntarea aspectelor taxonomiei  

strategiilor didactice după C. Oprea 
Proce

sul 

vizat 

Categorii de 

strategii 

Aspectele 

predominante 

Oportunități de realizare a 

interactivității 

predar

e 

de dobândire de 

noi informaţii 

/cunoştinţe 

predominant 

informative 

metode de predare/învăţare reciprocă, 

implicarea elevului în activităţi de 

grup, participarea cadrului didactic la 

activitate ca mediator al eventualelor 

conflicte sociocognitive constructive 

sau coparticipant alături de elevi la 

construirea cunoaşterii. 

învăța
re 

de exersare 

/aplicare a noilor 

informaţii şi de 

dezvoltare a 

abilităţilor 

practice 

predominant 

aplicative 

organizarea de activităţi practice de 

cooperare sau competiţie a elevilor în 

vederea formării şi dezvoltării 

priceperilor, deprinderilor şi 

abilităţilor de a aplica în practică ceea 

ce s-a învăţat; metode de exersare şi 

de acţiune practică interactivă 

(proiecte, investigaţii, exerciţii, studii 

de caz, hărţi conceptuale etc.) 

evalu

are 

de evaluare a 

noilor achiziţii 

informaţionale şi 

practice şi de 

dezvoltare a 

capacităţilor 

autoevaluative 

predominant 

evaluative 

implicarea elevului în procesul 

propriei evaluări, stimulând reflecţia 

personală, conştientizând erorile şi 

modalităţile de acoperire a lacunelor; 

metode alternative de evaluare: 

portofoliul, jurnalul reflexiv, hărţile 

conceptuale, tehnica R.A.I., metoda 

3/2/1, proiectul, studiul de caz etc. 
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Abordând strategiile didactice informative sub aspectul 

interactivității, după relaţia şi tipul de interacţiune a subiectului cu 

materialul informaţional nou, C. Oprea obține patru subcategorii de 

strategii interactive predominant informative, în ordinea creșterii 

gradului de stimulare a potenţialului creativ şi participare activă a 

elevului în construirea propriei cunoaşteri: de transmitere şi receptare a 

noului material; de căutare şi confruntare cu noul material; de acţiune şi 

restructurare a noilor conţinuturi; de inovare şi de creare de noi 

materiale (conţinuturi informaţionale şi factuale)  [4, p. 122]. 

În dezvoltarea acestei accepțiuni, am realizat specificări pentru 

fiecare dintre subcategoriile respective, prin prisma următoarelor două 

aspecte: 

 elemente ale strategiei didactice: formele posibile de 

organizare; categorii de metode didactice aplicabile;  

 rolurile actorilor procesului didactic: cadrul didactic, elevii 

(tabelul 2). 

 

Tabelul 2. Strategii interactive predominant informative  

Tipul 

strategiei 

Elemente ale strategiei Rolurile actorilor procesului didactic 

Forme Metode Cadrul didactic Elevii 

D
e
 t

r
a

n
sm

it
e
r
e
 ş

i 
r
e
c
e
p

ta
r
e
 a

 m
a

te
r
ie

i 
n

o
i 

Frontal Expozitive 

 

Transmiterea materiei 

noi, simultan către toți 
elevii: 

selectarea, 

organizarea, adaptarea 

şi prezentarea materiei. 

Receptarea 

materiei noi: 

realizarea unei 

învăţări temeinice, 

utile şi aplicabile 

în diverse 

contexte.  

Individual Clasa 

inversată 

Transmiterea materiei 

noi, aparte pentru 

fiecare elev sau pentru 

unul sau câțiva elevi 

selectați: 
selectarea, 

organizarea, adaptarea 

şi prezentarea materiei, 

eventual prin 

modalități 
individualizate, 

diferențiate. 

Receptarea 

materiei noi: 

elaborarea unor 

înţelegeri 

personale. 

Grupal 

Mixt 

Predarea-

învățarea 

Transmiterea materiei 

noi către grupuri de 

Receptarea 

materiei noi: 
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 reciprocă 

 

elevi: 

selectarea, 

organizarea, adaptarea 

şi prezentarea materiei, 

eventual prin 

modalități diferențiate. 

elaborarea unor 

înţelegeri 

personale. 

Transmiterea 

materiei 

asimilate: 

un elev devine 

profesor în cadrul 

unui grup, 

transmiţând 

materia 

recepționată, 

celorlalţi elevi. 

D
e
 c

ă
u

ta
r
e
 ş

i 
c
o

n
fr

u
n

ta
r
e
 c

u
 m

a
te

r
ia

 n
o

u
ă

 

Frontal 

Grupal 

Dual 

Individual 

Mixt 

 

Bazate pe 

explorare 

directă şi/sau 

indirectă, 

în strânsă 

legătură cu 

cele dialogate 

Medierea unor 

demersuri explorative 

ale elevilor: 

 selectarea, 

organizarea, adaptarea 

şi prezentarea unor 

piste de explorare; 

 asigurarea 

disponibilității și 
varietății surselor de 

informare; 

 stimularea 

iniţiativei elevilor de a 

merge către sursele de 

informare; 

 precizarea, 

corectarea, 

generalizarea 

rezultatelor explorării.  

Realizarea unor 

demersuri 

explorative: 

 elaborarea 

unor înţelegeri 

personale  

în baza învăţării 

prin căutare, 

tatonare, 

descoperire, 

eventual, prin 

colaborare; 

 realizarea unei 

învăţări temeinice, 

utile şi aplicabile 

în diverse 

contexte. 
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D
e
 a

c
ţi

u
n

e
 ş

i 
r
e
st

r
u

c
tu

r
a

r
e
 a

 n
o

il
o

r
 c

o
n

ţi
n

u
tu

r
i 

Frontal 

Grupal 

Dual 

Individual 

Mixt 

Bazate pe 

acţiune, 

în strânsă 

legătură cu 

cele de 

explorare şi 

de 

comunicare 

orală sau 

scrisă 

Medierea unor 

demersuri acționale 

ale elevilor: 

 selectarea, 

organizarea, adaptarea 

şi prezentarea unor 

piste de învățare 

acțională; 

 stimularea 

iniţiativei elevilor în 

alegerea modalităților 

de învățare acțională; 

 precizarea, 

corectarea, 

generalizarea 

rezultatelor învățării.  

Realizarea unor 

demersuri 

acționale: 

adaptarea şi 

accesibilizarea 

materialului 

informaţional prin 

operarea unor 

restructurări şi 

modificări în 

acord cu propriile 

opinii, de exemplu 

prin: 

 rezumarea 

esenţialului; 

 completarea și 
actualizarea 

informațiilor; 

particularizarea și 
generalizarea 

informațiilor; 

 validarea 

noului 

informațional în 

practică.  

D
e
 i

n
o

v
a

r
e
 ş

i 
d

e
 c

r
e
a

r
e
 a

 u
n

o
r
 m

a
te

r
ia

le
 n

o
i 

(c
o

n
ţi

n
u

tu
r
i 

in
fo

r
m

a
ţi

o
n

a
le

 ş
i 

fa
c
tu

a
le

) 

Frontal 

Grupal 

Dual 

Individual 

Mixt 

De stimulare 

a 

potenţialului 

creativ 

individual 

şi/sau 

colectiv: 

brainstorming 

strarbursting, 

tehnica lotus, 

pălăriile 

gânditoare, 

sinectica, 

Philips 6/6, 
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Medierea unor 

demersuri creative ale 

elevilor: 

 selectarea, 

organizarea, adaptarea 

şi prezentarea unor 

piste de creație; 

 participarea în 

demersul de creație al 

elevilor, eventual în 

calitate de membru al 

echipei;  

 precizarea, 

corectarea, 

generalizarea 

rezultatelor învățării. 

Realizarea unor 

demersuri 

creative 

în baza cunoaşterii 

şi folosirii 

metodelor şi 

tehnicilor de 

muncă 

intelectuală. 

 

Specificările realizate conturează un cadru unitar al 

oportunităților de realizare a interactivității în contextul strategiilor 

didactice informative, care admite diverse variante de concretizare în 

practica educațională, în funcție de competența, creativitatea și 
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motivația cadrelor didactice implicate, de resursele disponibile, de 

specificul situației concrete, fapt care reflectă caracterul flexibil al 

acestuia, precum și perspective de dezvoltare.  
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VALORIFICAREA EDUCAȚIEI MEDIATICE ÎN CADRUL 

ORELOR DE DIRIGENȚIE ÎN CLASELE PRIMARE 

Liliana SARANCIUC-GORDEA, dr., conf. univ 

 
Résumé 

Cet article reflète le soutien théorique de l'éducation aux médias 

à la leçon de tutoriel au but d'augmenter la médiation entre l’élève de 
l'école primaire et la masse - médias par le développement de la 

compétence médiatique. 

 
Mass-media este un factor al educaţiei, care lasă urme adânci în 

memoria individului. Ea poate să mărească sau să micşoreze 

experienţele unei persoane într-o societate informatizată, educaţia nu 

trebuie să rămână în urmă. Mass- media este prezentă în cadrul 

societăţii prin ziare, reviste, radio, televiziune, internet. Chiar dacă 

informaţia parvine prin aceste canale, oricum acestă informaţie trebuie 

filtrată, deoarece nu este întotdeauna veridică. Atenţia cuvenită va ajuta 

să delimităm binele de rău, originalul de neoriginal [2, 4, 6, 9]. În acest 

sens, competenţa mediatică în viziunea Parlamentului European şi 
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Comisiei Europeane (2008), înseamnă „a poseda capacitatea de a utiliza 

în mod autonom diversele mass-media, de a înţelege diferitele aspecte 

şi conţinuturi ale mass-media şi de a le valorifica în mod critic, de a le 

comunica în contexte de mare diversitate, precum şi de a crea şi de a 

difuza conţinuturi mediatice‖ și „constată, de asemenea, faptul că, în 

contextul nenumăratelor surse disponibile, este esenţială capacitatea de 

a filtra şi a extrage în mod structurat informaţiile provenite din fluxul 

de date şi imagini pus la dispoziţie de noile mass-media‖, disponibil la 

p. 9: (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XG0606(01)&rid=12) 

Legea Învăţământului din Republica Moldova [10], Strategia 

„Educaţia 2020‖, elaborată de Ministerul Educaţiei al Republicii 

Moldova [11] au ca obiective generale: asigurarea dezvoltării durabile a 

sistemului educaţional în vederea formării unei personalităţi integre, 

active, sociale şi creative, inclusiv prin valorificarea direcţiilor 

strategice şi a acţiunilor prioritare de facilitare a creării reţelelor de 

comunicare, de schimb de bune practici, de dezvoltare a competenţelor 

digitale în procesul educaţional, asigurarea educaţiei parentale eficiente 

şi promovarea parteneriatelor pentru educaţie [11, pp. 43-44].  

Din perspectiva dată mass-media este, pe lângă un mijloc de 

informare în societatea modernă, un factor al educaţiei, chemat să 

amplifice, să constituie sau să diversifice experienţele cognitive şi 

comportamentale ale indivizilor care lasă amprente adânci în memoria, 

gândirea şi imaginaţia persoanei, mai cu seamă a copiilor de vârstă 

şcolară mică. Ea poate spori sau diminua calitatea experienţei acestora, 

influenţând substanţial formarea unor trăsături de personalitate. În acest 

sens, competenţă mediatică în viziune pedagogică, înseamnă a poseda 

un bagaj de cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi, necesare pentru 

înţelegerea tuturor mijloacelor comunicaţionale şi a formatelor în care 

datele, informaţiile şi cunoştinţele sunt create, stocate, comunicate şi 

prezentate, de exemplu, ziarele şi revistele tipărite, radioul şi 

televiziunea, mijloacele de transmitere a informaţiei prin cablu, CD, 
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DVD, telefonia mobilă, formatele textuale PDF, formatul JPEG pentru 

fotografii şi prezentări grafice [1, 3, 5, 7, 15]. 

Mijloacele de comunicare de masă, precizează Paul Lengrand 

(1973), nu-și vor îndeplini cu eficiență funcția educativă atâta timp cât 

destinatarii mesajelor nu dispun de o pregatire în sensul însușirii, 

înțelegerii și utilizării adecvate a acestora. Rostul său este de a facilita 

subordonarea efectelor comunicării de masă realizării dezideratelor 

educaționale de formare și dezvoltare [apud, 4, p. 231] .  

În practica școlară curentă autohtonă se constată încă un decalaj 

între rolul jucat de mass-media în viața omului din societatea 

contemporană și pregătirea sa pentru o valorificare optimă a 

potențialului său instructiv-educativ, oferită de școală împreună cu alți 

factori responsabili. 

Modalitatea de valorificare a educației mediatice în școală din 

perspectiva medierii relației copilului cu mass-media [2, 4, 5, 6, 12] 

constă în a-l pregăti pentru un anumit mod de raportare la mesajele 

mediatice, îndeosebi cele audio-vizuale, la a căror influență sunt supuși 

în afara școlii: 

» să se informeze eficient, sa învețe fără cadru didactic utilizând 

numeroasele canale de comunicare disponibile, cu atât mai mult cu cât 

el nu mai dobândește în școală întreaga cunoaștere de care are nevoie în 

viață;  

» să supună unei selecții personale masa de mesaje media, să-și 

exercite spiritul critic, cu avantajele care decurg din acestea, în loc de a 

se lăsa alienat de ele. 

Această modalitate prevede o serie de acțiuni instructiv-

educative menite să asigure educația mediatică în școală din 

perspectiva medierii relației copilului cu mass-media: 

» de dobândire independentă a experienței de cunoaștere; 

» de receptare selectivă a fluxului de mesaje mediatice; 

» de preluare, analiza critică și integrare a informațiilor obținute, 

de altfel eterogene și disparate, în propria structură cognitivă; 



201 
 

» de valorificare a diferitelor experiențe (cognitive, morale, 

estetice) mediatice în cadrul activităților de învățare prilejuite de 

predarea unor discipline sau în cadrul altor genuri de activități școlare;  

» de includere în programul educațional obiective specifice de 

folosire rațională, eficientă a mijloacelor de comunicare de masă; 

» de includere la unele discipline școlare teme ce trateaza 

problematica mass-media pentru realizarea obiectivelor specifice;  

» de organizare a activităților de învățare care să servească drept 

platformă de realizare a obiectivelor specifice detaliate de V. Crețu 

(1980). 

Studiul și analiza actelor normative și reglatorii privind educația 

mediatică în RM (Curriculum-ul școlar național modernizat (2010), 

Curriculum-ul la Dirigenție în cl. I-IV (2007)) ne-au dat posibilitate să 

conchidem: 

* stipulează profilul de formarea a competenței mediatice la 

nivelul de competenţele transdisciplinare pentru treapta primară de 

învăţământ (p. 7) prin competenţe acțional-strategice și competenţe 

digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare 

(TIC) - Competenţe de utilizare a resurselor informatice digitale 

destinate învăţării şi odihnei (p.8) disponibil la:    

(http://www.edu.gov.md/sites/default/files/curriculum_scolar_cla

sele_i-iv_ro_2.pdf). 

Acest profil transpune realizarea educației mediatice prin 

formarea abilităților de utilizare a tehnologiilor întâlnite în viața 

cotidiană (îndeosebi a echipamentelor informatice), ca instrumente ale 

cunoașterii și comunicării. 

Actualmente, în acest sens Ministerul Educației al RM 

examinează posibilitatea de a include în programul activităților 

extrașcolare sau în lista disciplinelor opționale un curs specializat în 

domeniu la diferite trepte ale învățământului. Pentru elaborarea 

curriculumului și materialelor necesare ME va colabora cu mai mulți 

parteneri, precum Asociația Presei Independente, Deutsche Welle, cu 
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reprezentanții UNICEF pe regiunea Europei Centrale și de Est. și va 

elabora o metodologie de dezvoltare a competențelor digitale ale 

elevilor și ale cadrelor didactice 

(http://www.edu.gov.md/ro/content/tehnologiile-digitale-modalitate-de-

exprimare-pentru-tineri). 

* transpune clar, prin 2 obiective cadru: 2. Formarea pentru 

înţelegerea şi respectarea valorilor fundamentale şi normelor de 

comportare în societate; 3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a 

informaţiilor în viaţa cotidiană [8, p. 4]. 

Din perspectiva dată, în vizorul educației mediatice, prin 

procesul de dezvoltare a capacității de receptare selectivă a mesajelor 

mediatice, în scopul amplificării aportului lor formativ și diminuării 

influențelor negative, la treapta primară de învățămînt nu sunt 

demersuri educaționale menite să vină în întâmpinarea exigentelor de 

formare ridicate de noile realități sociale. Cadrele didactice autohtone 

nu dispun de strategii formative de însușire, înțelegere și utilizare 

adecvată a mesajelor mediatice pentru elevi ca destinatari ai acestora. 

Deaceea, în vederea organizării și desfășurării lecțiilor de 

dirigenție în clasele primare în direcția abordată, cadrul didactic se va 

axa pe: 

- reperele științifice (M. Albulescu, I. Albulescu, R. Dascălu, R. 

Cemortan, I. Cerghit, M. Marin, T. Vedinas etc.) cu referire la procesul 

de educație mediatică prin formarea competenței mediatice, ce depinde 

de: cunoaşterea şi valorificarea eficientă a resurselor de către elevi, 

realizată sub conducerea şi ghidarea învățătorului, dezvoltarea 

capacității de receptare selectivă a mesajelor; 

- curriculumul nonformal Educaţia pentru mass-media a elevilor 

din treapta învăţământului primar [23, pp. 73 – 76] care cuprinde 

obiective de referinţă, competenţe derivate, conţinuturi recomandate şi 

un ansamblu de sugestii metodologice; 

- curricula la Dirigenție cl. I – IV (2007); 
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- subiecte specifice precum: Mass-media în viața elevului. Ce 

emisiuni TV mă dezvoltă ca personalitate? Mesajele radiofonice 

destinate copiilor. Învăţăm a lectura, a gândi, a reflecta şi a analiza. 

Calculatorul miracol al zilelor noastre etc.; 

- strategii specifice de dezvoltare a competenţei mediatice 

dobândită de receptorii mediatici, de acces responsabil la conţinuturile 

mediatice, de dezvoltare a unei gândiri critice în legătură cu mesajele 

mediatice şi a capacităţii de a comunica în diverse contexte cu ajutorul 

textelor mediatice: 

* Metode pedagogice analitice (analiza de text; analiza 

contextuală; studiile de caz; conversaţii; discuţii dirijate; brainstorming-

ul; concursul interactive; lectura comentată);  

*Metode pedagogice practice (translările; simulările; producţia 

mediatică; portofoliul; demonstrarea; jocul de rol / sociodrama); 

* Tipuri de mijloace media: Emisiuni TV/Radiou; Presa 

periodică pentru copii; Jocuri pe calculator. 
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ASPECTE ALE FORMĂRII COMPETENȚELOR 

ORTOGRAFICE LA ELEVII DIN CLASELE PRIMARE 

Valentina CIOBANU, dr., conf. univ. 

 

Summary  

In this article there is studied the problem of forming spelling 
competence, establishing that from the various methods that encourage 

strong spelling competences at pupils of the IVth grade, dictations have 

a particular value. 
This research has helped us to determine that for the students of 

the IVth grade it is difficult to understand spelling and apply the 

spelling rules in the process of writing dictations, even they can easily 
define the rule. This can be explained by the fact that the students of 

this age have a low level of grammatical knowledge. 

The improvement of forming spelling competence at pupils of the 

IVth grade can be achieved if teachers will know the theoretical and 
methodological aspects of the assimilation of the spelling rules and will 

successfully apply the most effective methods, having in consideration 

the concrete situation of each class and the suitablity for their age. 

 

Modernizarea procesului didactic în învățământul primar include 

și formarea competențelor ortografice la elevii din clasele primare. 

Competența ortografică se formează, principal, în școala primară și se 

dezvoltă în clasele gimnaziale, în deplină corespundere cu unitățile de 

conținut din curriculum. Cadrele didactice din domeniul învățământului 
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primar trebuie să-i familiarizeze pe elevi cu sistemul ortografic al limbii 

române, în mod elementar.  

Un motiv care ne-a determinat să cercetăm problema formării 

competențelor ortografice sunt rezultatele testării naționale pe un 

eșantion reprezentativ de elevi din clasele a IV-a, desfășurat de 

Ministerul Educației, care demonstrează un nivel scăzut al acestei 

competențe. 

Referindu-se la conceptul de competență ortografică, Tatiana 

Cartaleanu susține „competența ortografică vine în conexiune directă 

cu cea fonologică, vizând scrierea corectă, în corespundere cu norma în 

vigoare, a tuturor segmentelor‖ [2, p. 42]. 

Pentru a forma competențele ortografice la elevii de vârstă 

școlară mică, considerăm că este necesar să sporim eficiența studierii 

ortografiei încă din clasele primare; să formăm aceste competențe, 

respectând cele două etape; să reușim să selectăm cele mai eficiente 

metode; să consolidăm deprinderile ortografice prin elaborarea și 

realizarea unui sistem de exerciții ortografice pentru fiecare clasă. 

Cunoașterea și respectarea normelor ortografice sunt foarte 

importante astăzi, când elevii  din clasele primare, preocupați mai puțin 

de ortografie, au o pasiune aparte față de tehnologiile informaționale. 

Familiarizarea elevilor din clasele primare cu normele 

ortografice este un proces complex și de lungă durată, iar formarea 

competențelor ortografice este determinată de faptul că acestea se 

dezvoltă în condițiile în care nu se poate apela, decât parțial, la teoria 

lingvistică. 

„În această etapă, interesul elevilor pentru cunoașterea ortografiei 

este scăzut, iar capacitatea lor de gândire nu permite fundamentarea 

regulilor de ortografie. Cu toate acestea nu se poate amâna pentru 

clasele următoare comunicarea unor cunoștințe elementare de 

ortografie. Unele reguli nu au neapărat nevoie de un suport lingvistic‖ 

[3, p. 282]. 
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G. Beledescu susține că la această etapă „ortografia se învață nu 

numai rațional, ci mecanic și intuitiv‖ [1, p. 151]. 

Există situații când ortografia se poate însuși fără cunoașterea 

regulilor gramaticale, mecanic, odată cu folosirea practică a regulilor 

respective. Învățătorii practicieni susțin că se confruntă cu unele situații 

când unele ortograme se însușesc mecanic și intuitiv. 

Astfel, învățătorii claselor primare trebuie să știe că această 

competență se formează pe parcursul a două etape: 

a) Etapa orientativă – când elevii nu dețin cunoștințe de ordin 

lingvistic, adică este etapa de observare și de formare a unor 

reprezentări inițiale. 

b) Etapa executivă – include etapa când elevii din clasele 

primare acumulează cunoștințe teoretice de ordin lingvistic care le 

oferă posibilitatea de a însuși unele norme gramaticale. Această etapă 

este de executare, antrenare în scrierea ortogramelor. 

La formarea competențelor ortografice, cadrele didactice trebuie 

să știe cu ce începe actul formării acestora, la ce etapă se mai adaugă 

ceva nou, respectând principiul concentric.  

Astfel, elevii din clasa a I-a și a II-a învăță despre cuvintele care 

se scriu cu majusculă și regula are un caracter empiric.  

În clasa a III-a și a IV-a, însușirea ortografiei începe să fie 

fundată tot mai mult pe cunoștințe teoretice, deși în unele condiții se 

continuă calea operațional-practică. Din acest motiv, în clasa a III-a, 

când elevii fac cunoștință cu substantivele proprii, regula scrierii cu 

majusculă apare fundată teoretic. În acest caz, cadrul didactic va atrage 

atenția asupra regulii ortografice de scriere cu majusculă a 

substantivelor proprii. 

Este deosebit de important ca materialul de ortografie să conțină 

acele fapte de limbă care sunt esențiale și caracteristice pentru 

ortogramele ce urmează să fie asimilate. Este contraindicat ca în clasele 

primare, la prima etapă de formare a competențelor ortografice, 
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materialul de ortografie să se refere la unele cazuri de excepție de la 

regula de bază. Însușirea ortogramelor care fac excepție de la regula de 

bază pot fi recomandate numai după ce regula a fost asimilată și 

consolidată. 

În procesul automatizării competențelor ortografice un rol 

deosebit are organizarea corectă sub aspect metodologic a acestui 

proces. Asimilarea normelor ortografice de către elevii din clasele 

primare  nu înseamnă numai memorizarea lor, ci și înțelegerea în mod 

conștient a fenomenului ortografic respectiv. Este foarte important ca 

regula ortografică să devină un instrument eficient de lucru, iar 

învățătorul să-i învețe pe elevi să argumenteze aplicarea ei.  

Practica ne oferă multe exemple când elevii din clasele primare 

reproduc cu ușurință regula, dar nu o pot aplica în procesul scrisului. 

Aceasta se poate explica prin faptul că la această vârstă elevii au un 

nivel de cunoștințe lingvistice încă redus și nu pot percepe, în mod 

conștient, natura gramaticală a regulii ortografice. Astfel, elevii nu văd 

acele cuvinte, la scrierea cărora trebuie aplicată regula ortografică. 

Dimensiunea care interesează în cercetarea acestei probleme este 

constatarea metodelor eficiente, ce contribuie la formarea competenței 

ortografice la elevii din clasa a IV-a. 

Selectarea unei sau altei metode în formarea competențelor 

ortografice este dictată de situația concretă din fiecare clasă, de faptul 

dacă ortograma respectivă este studiată pentru prima dată ori elevii au 

fost familiarizați cu ea.  

Considerăm că la formarea competențelor ortografice la elevii 

din clasele primare un rol decisiv îl au exercițiile ortografice, iar la 

elaborarea sistemului adecvat de exerciții trebuie să se țină cont de 

particularitățile de vârstă ale acestora, de diversitatea conținuturilor ce 

urmează să fie studiate, de asimilarea conștientă a regulii ortografice. 

În scopul de a eficientiza formarea competențelor ortografice la 

elevii din clasele primare, cadrele didactice trebuie să selecteze astfel 

de exerciții care să contribuie la creșterea acestor competențe.  
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Considerăm că, la etapa orientativă, contribuie la  creșterea 

competențelor ortografice exercițiile reproductive: copierile și 

transcrierile, iar la etapa executivă – diverse tipuri de dictări. 

Cercetarea efectuată a fost orientată spre a determina care tipuri 

de dictări sunt mai eficiente și care sunt dificultățile pe care le 

întâmpină elevii din clasa a IV-a în formarea competențelor ortografice.  

Pentru a stabili care tipuri de dictări sunt mai eficiente în 

formarea competenței ortografice și cu ce dificultăți se confruntă elevii 

din clasa a IV-a la scrierea dictărilor, am administrat un chestionar pe 

un eșantion de 22 de învățători practicieni. Chestionarul l-am realizat în 

următoarele instituții din municipiul Chișinău: Liceul Teoretic 

„Onisifor Ghibu‖, Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare‖ și Școala primară 

nr. 82 din mun. Chișinău.  

Rezultatele sondajului au arătat că la prima întrebare: 

„Considerați importantă formarea competenței ortografice la elevii din 

clasele primare?‖, 100% dintre respondenți au menționat că această 

competență este foarte importantă și trebuie formată principial în 

clasele primare.  

La întrebarea „De ce considerați că dictările  sunt o metodă 

eficientă în formarea competențelor ortografice la elevii din clasele 

primare?‖, (80%) din numărul de învățători investigați au răspuns că 

dictarea este una dintre cele mai eficiente metode în dezvoltarea 

competențelor ortografice la elevii din clasa a IV-a, întrucât solicită 

implicarea sincronă a gândirii, atenției, raționamentului. 20% dintre 

respondenți au menționat că dictările, ca exercițiu, sunt mai eficiente 

începând din clasa a III-a, după ce elevii au fost obișnuiți cu 

transcrierile.  

La cea de-a treia întrebare: „Care tipuri de dictări aplicate în 

clasele primare contribuie la creșterea competenței ortografice a 

elevilor din clasa a IV-a‖, 60 % dintre respondenți au fost de părere că 

cele mai eficiente sunt dictările explicative, întrucât elevii trebuie să 

explice regula și asimilează mai bine scrierea ortogramelor. 30% din 
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numărul învățătorilor investigați au menționat dictările selective, iar 

20% au susținut că  autodictările ajută la însușirea regulilor ortografice. 

Următoarea întrebare a vizat problema: „Care sunt dificultățile 

întâmpinate de elevii din clasa a IV-a la scrierea dictărilor?‖ Un procent 

semnificativ (60%) dintre respondenți au menționat că elevii din clasa a 

IV-a se confruntă cu dificultăți la aplicarea regulii ortografice în 

procesul scrierii dictărilor, deși pot reproduce cu ușurință regula. 

Aceasta se poate explica prin faptul, că la această vârstă elevii au un 

nivel de cunoștințe lingvistice încă redus și nu pot percepe în mod 

conștient  natura regulii ortografice sub aspect gramatical. 

40% dintre cadrele didactice investigate au susținut că elevii 

întâmpină dificultăți la înțelegerea conștientă a ortogramelor, întrucât 

nu este suficientă numai memorizarea lor. 

Următorul item al chestionarului a inclus enumerarea punctelor 

forte ale aplicării dictărilor ca metodă de formare a competențelor 

ortografice la elevii din clasa a IV-a și au fost menționate următoarele 

plusuri: elevii sunt implicați concomitent în activitate; implicarea 

sincronă a mai multor procese psihice ca gândirea, atenția și memoria; 

dictarea este selectată și monitorizată de învățător, care știe cel mai 

bine consecutivitatea asimilării ortogramelor. 

Cadrele didactice ce au fost investigate au enumerat și 

următoarele puncte slabe: potrivirea vitezei lecturii și dictării textului, 

întrucât elevii au viteză diferită la scris; verificarea lucrărilor necesită 

mult timp; dictările trebuie verificate și analizate în timp scurt. 

Referindu-ne la ultima întrebare – „Ce temeri aveți  la aplicarea 

diverselor tipuri de dictări în clasa a IV-a?‖, 50% dintre învățătorii 

investigați au susținut că există riscul de a copia de la elevii care scriu 

fără greșeli. 30% dintre respondenți au menționat că pentru elevii care 

nu comit greșeli ortografice, având formate competențe ortografice, 

lecția de analiză nu ar fi eficientă, ci ar însemna pierdere de timp, iar 
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pentru 20% există temerea lipsei cunoașterii pronumelui personal de 

formă scurtă.  

În concluzie, menționăm că dintre diversele metode ce contribuie 

la creșterea competențelor ortografice la elevii din clasa a IV-a o 

valoare aparte o au dictările. Cercetarea efectuată ne-a ajutat să 

constatăm că pentru elevii din clasa a IV-a este dificil să înțeleagă 

conștient ortogramele și să aplice regulile ortografice în procesul 

scrierii dictărilor, deși pot reproduce cu ușurință regula. Aceasta se 

poate explica prin faptul că elevii de vârstă școlară mică au un nivel de 

cunoștințe lingvistice încă redus și nu pot percepe în mod conștient  

natura regulii ortografice sub aspect gramatical. 

Eficientizarea formării competenței ortografice la elevii din clasa 

a IV-a se poate realiza, dacă cadrele didactice vor cunoaște aspectele 

teoretice și metodologice privind asimilarea normelor ortografice, vor 

reuși să aplice cele mai avansate metode, având în vedere situația 

concretă din fiecare clasă și particularitățile de vârstă ale elevilor.  
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TEXTUL INFORMATIV LA ȘTIINȚE 

Angela TELEMAN, dr., conf.univ. 
 

Summary  

The scientific knowledge has resulted in the legitimization and 
scientific information. Informational text transmites ideas, shapes 

understanding, explanations about objects, events, situations, attitudes 

of people, demonstrates how to do something, how work a machine, 

how to make objects. Regarded as an independent learning, reading 
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informative ensure acquisition of ways and methods of documentation, 
investigation, research, enrich and deepen knowledge, training and 

development of intellectual skills. 

 

Cunoașterea științifică, în concepția modernă, este centrată pe 

modelul impus de științele naturii, în cadrul căruia elementele esențiale 

în procesul de investigație erau formularea ipotezei și asumarea unei 

realități obiective și independente. Această poziționare a fost dezavuată 

până la obținerea unor „adevăruri științifice‖ prin informare, obținută 

de metodologia modernă. 

Edificiul teoretic și metodologic al cunoașterii s-a concretizat 

prin legitimarea informației științifice. Informația fiind o însușire de 

semnificații, o construcție emergentă într-o situație de interacțiune, 

dobândind sens în contextul subscris. În ordinea cunoașterii științifice, 

informația vine să satisfacă această nevoie când soluționează întrebări, 

predispoziții ori implicații asupra unor probabilități sau incertitudini. 

Disciplina Științe acumulează integrativ un sistem vast de 

informații din diferite domenii. Asimilarea lor se direcționează pe 

„ceea ce știu elevii‖ și „ceea ce pot face elevii cu cunoștințele lor”. 

Capacitatea de a utiliza informația, de a identifica întrebări și de a face 

concluzii, bazate pe dovezi, contribuie  la educația științifică a elevilor. 

Momanu E. consideră că transmiterea și schimbul de informații 

se manifestă prin [apud 1, p. 43]: 

- receptarea, selecția și prelucrarea informațiilor; 

- transmiterea corectă a cunoștințelor, atitudinilor, 

convingerilor, opiniilor; 

- transmiterea și confirmarea modului de receptare a ideilor, 

opiniilor; 

- evaluarea ideilor și opiniilor; 

- crearea unei scări de valori proprii prin confruntarea cu ale 

altora și criteriile axiologice; 
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- implicarea în relațiile interpersonale și de grup pentru a 

contribui la climatul de armonie și înțelegere. 

Textul informativ la Științe transmite, receptorilor, idei, 

modelează înţelegerea, oferă explicaţii în legătură cu diverse obiecte, 

fenomene, situaţii, atitudini ale unor persoane, demonstrează cum se 

face un lucru, cum funcţionează un aparat, cum se fac obiectele etc., 

astfel: 

 trimite întotdeauna la o realitate concretă, obiectivă (nu apar 

lumi, personaje, acţiuni imaginare); 

 obiectivul lor principal este de a comunica ceva; 

 sunt susceptibile de o singură interpretare; 

 cititorul – odată ce parcurge textul – este interesat de 

conţinutul lui; 

 textul îi poate aduce un folos, de durată sau momentan. 

Camela Gavrilă enumeră caracteristicile textului informativ [1, 

p.183]: 

 are scopul de a informa, de a convinge, de a amuza, de a 

explica, de a sensibiliza, folosind în acest sens un limbaj adecvat 

intențiilor vorbitorului: cu mărci specifice captării atenției, menținerii 

interesului, cu forme lingvistice accesibile majorității cititorilor, cu o 

prezentare grafică atractivă, astfel încât să poată trezi interesul 

receptorului. 

 se referă, în general, la aspectele din realitate, prezentate fără 

intervenția ficțiunii, în limitele obiectivității și ale spiritului practic; 

 este formulat clar, fără ambiguități, iar textul propriu-zis este 

de mai multe ori însoțit de imagini grafice, astfel încât să impresioneze 

ochiul, să atragă și să convingă, să faciliteze obținerea rapidă a 

informației dorită, chiar și pentru necunoscători ai domeniului; 

 sunt texte care au ca scop informarea cititorului, convingerea 

publicului, satisfacerea unor necesități utilitare.  

Actul informativ, privit în contextul didacticii actuale, apare ca o 

formă atipică de comunicare, definindu-se prin asimetrie, non-
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reversibiliatate (nu întotdeauna este posibilă realizarea unui feed-back) 

şi decontextualizare, de aceea trebuie ca dialogul cu „departele‖ să 

vizeze interacţiunea dintre factorii determinanţi ai comprehensiunii: 

cititorul-textul şi contextul lecturii. 

După Doboș M.[apud 1, p. 179], textul informativ are ca specific 

transmiterea unui număr cât mai mare de informații către un auditoriu, 

într-un mod compact, unitar, logic și coerent, punând în lumină 

fenomene, situații, atitudini ale unor persoane și modelând, totodată, 

înțelegerea celui ce receptează aceste informații. Predomină funcția 

referențială a comunicării, iar emițătorul este o prezență directă, 

estompată. Cuvintele sunt folosite cu sensul lor propriu, evitându-se 

ambiguitățile sau confuziile, astfel încât să se realizeze accesibilitatea. 

Prin textul informativ se prezintă fapte reale, ce pot fi verificate. 

Acesta are ca scop informarea publicului larg. Uneori însă emiţătorul 

poate exprima un punct de vedere asupra unui subiect de actualitate. 

Pentru a facilita transmiterea informaţiei şi a capta atenţia cititorului, 

textul informativ trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:  

• informaţia să fie văzută repede;  

• lectura să fie accesibilă;  

• stilul să fie simplu, incisiv şi să vizeze esenţialul. 

 Lectura eficientă a textului informativ în clasele primare, la 

Științe, presupune parcurgerea unor etape:  

1. căutarea sensurilor;  

2. utilizarea cunoştinţelor anterioare pentru a înţelege conţinutul 

şi structura textului; 

3. rezumarea ideilor principale; 

4. prezentarea informaţiei urmează ordinea logică;  

5. adesea se începe cu informaţiile cele mai importante pentru a 

completa cu informaţii secundare. 

Privită ca o învățare independentă, lectura informativă asigură 

însușirea unor modalități și procedee de documentare, investigație, 

cercetare, îmbogățirea și aprofundarea cunoștințelor, formarea și 
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dezvoltarea capacităților intelectuale. Eficiența sa depinde de [1, p. 

180]: 

 Formarea capacității de a selecta cele mai importante date. 

 Îmbinarea studiului notițelor luate la școală, în timpul 

lecțiilor, cu studiul nemijlocit al manualului și surselor bibliografice. 

 Completitudinea și temeinicia studiului. 

 Prelucrare variată a datelor prin: luarea notițelor, descifrarea 

unui cuvânt nou. 

 Consemnările sistematice pe care elevul le face pe marginea 

textelor parcurse. 

Textul informativ se caracterizează prin estomparea completă a 

emițătorului și prin prezența unui lexic specific ce acționează asupra 

cunoștințelor elevilor. 

Schema, ce caracterizează acest tip de text, este [3, p. 104]: 

 
Fig. 1. Structura textului informativ 

Abordarea metodologică a textului informativ se va baza pe [3, p. 
191 ]: 

 
Tabelul 1.Caracterizarea textului informativ 

Tipul de 
text 

Mărci lingvistice  Genuri de 
texte 

Întrebări  

Informativ 
A informa 

-Estomparea completă 

a emițătorului; 

-Lexic specific 

orizontului tematic 

-articole; 
-rubrici de 

presă 

Despre ce suntem 

informați? 

De cine? 

Cum? 

De ce? 

 

Categoriile de performanță la Științe vizează 4 procese ale 

înțelegerii  textului informativ: 

 Extragerea informaților explicit formulate. 

 Formularea unor concluzii directe. 

 Integrarea ideilor și a informațiilor. 



216 
 

 Demonstrarea înțelegerii convențiilor de limbaj. 

Se va facilita înțelegerea și interpretarea textului informativ, dacă 

se vor depăși:  

 lipsa antrenamentului elevilor pentru o lectură de profunzime 

(fiecare unitate de învăţare formează – exersează competenţele de 

lectură atât pe text literar, cât şi folosind texte informative din diverse 

domenii); 

 dificultăţile în sesizarea trăsăturilor personajului;  

 răspunsuri tipice la întrebări; 

 obișnuințe de lectură deficitare; 

 dificultăţi la identificarea unor detalii explicit formulate. 

Conţinuturile itinerariului vor viza: 

 căutarea/selectarea/utilizarea unor informații semnificative 

dintr-un text dat; 

 formularea de întrebări investigative pe baza unui text dat;  

 identificarea unor similarități între experienţele de viaţă ale 

elevilor și textele date; 

 operarea cu distractori plauzibili în vederea alegerii unei 

variante corecte în raport cu textul; 

 realizarea unor deducții simple pe baza unor informații din 

text; 

 formulare de păreri personale susținute cu argumente 

raportate la fapte, relații din texte date. 

Detalierea configurativă a categoriilor de performanță pentru 

receptarea textului informativ ar fi: 

 

Descifrarea 

semnificațiilor 

unui text 
informativ. 

• identificarea cuvintelor şi a expresiilor noi dintr-

un text 

•  exerciţii de stabilire a semnificaţiei unui cuvânt 

nou sau expresie nouă dintr-un text 

• folosirea dicţionarului pe parcursul activităţii 

• utilizarea cuvintelor noi în alte contexte decât cele 

din text 

• exerciţii de asociere a cuvintelor noi cu 

sinonimele/ antonimele lor 
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Utilizarea unor 
informaţii de 
detaliu din textele  
informative 

• realizarea unor decupaje dintr-un text dat 
• stabilirea unui titlu pentru un paragraf/un text dat 

•  exerciții de rezumare a unui text 

• formularea/ordonarea ideilor principale ale unui text 
Operarea cu 

informații dintr-

un text 

• identificarea răspunsurilor corecte 
• formularea de opinii personale despre o povestire 
• formularea de aprecieri personale despre textele 
studiate 

 

Disciplina Științe oferă cadrul oportun de receptare a textului 

informativ, în vederea diseminării cunoștințelor despre conținut și 

cunoștințelor științifice. Domeniile de conținut sunt vaste ceea ce cere 

cunoașterea, aplicarea și raționalizarea informației. 
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PROMOVAREA VALORILOR CULTURII NAŢIONALE PRIN 

STUDIEREA MEŞTEŞUGURILOR POPULARE ÎN CADRUL 

DISCIPLINEI EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ DIN TREAPTA 

PRIMARĂ 

Ala VITCOVSCHII, dr., conf. univ.  
 

Summary 

National culture has one of the most important roles in the 

process of accumulation of human values and cultural authentic 
phenomena is directly dependent on how it is stored and transmitted 

from one generation to another treasure inherited. Technological 

education is one of the disciplines in which students are familiar with 
the art of beauty, developing certain skills: cognitive, applicativeand 

social. Namely social competence are educating caring attitude 

towards the preservation and development of traditional art. Content 
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aimed at studying the craft must be mobile, flexible teacher to restore 
vision in solving objectives. He will decide which content to be selected 

and performed during an academic year, proceeding from the 

professional skills and interests group of students. 

 

Cultura națională deţine unul din importantele roluri în procesul 

de acumulare a valorilor general umane şi vitalitatea fenomenelor 

culturale autentice este direct dependentă de modul în care se păstrează 

şi se transmite, de la o generaţie la alta, tezaurul moştenit. 

Moştenirea cultural-etnică a poporului constituie diferite genuri 

de folclor şi artizanat în care s-au cristalizat concepţiile, credințele, 

superstițiile, tradiţiile, obiceiurile şi morala lui. 

În procesul de integrare europeană, de unificare a sistemelor 

educaţionale se cere soluţionarea unei probleme abordate frecvent – 

constituirea şcolii naţionale. Această noţiune include, în primul rând, 

conţinutul instruirii axat pe formele de bază ale manifestării 

chintesenţei culturale a poporului dat.  

Astăzi suntem martorii unor schimbări furtunoase în 

comportamentul și conștiința contemporanilor, care ne-au adus în 

pragul unei crize spirituale, atitudinea nepăsătoare față de valorile 

culturii etnice, atitudini față de valorile materiale și spirituale lăsate ca 

zestre de la strămoșii noștri pentru a fi transmise drept mărturie a 

continuității etnoculturale a neamului. În acest context, dacă  analizăm 

caracterul valorilor prezente față de cele ale  trecutului, ne dăm seama 

de unele pierderi enorme, care, de fapt, ne caracterizează cartea de 

vizită – matricea identității etnice. Aceste pierderi exprimă valori 

materiale (port tradițional, țesături, covoare, meșteșuguri populare, 

alimentație, jucării populare, cât și valori spirituale (tradiții populare, 

hore, jocuri, tradiții de educație în familie). De această stare deplorabilă 

a valorilor culturale nu putem învinui pe nimeni, deoarece nimeni nu 

ne-a interzis a ne păstra tradițiile, cultura, datinile, cântul, portul, jocul, 



219 
 

arta populară, meșteșugurile artistice, țesăturile, covoarele, bucatele 

tradiționale.  

Educația tehnologică este una dintre discipline în care elevii sunt 

familiarizați cu arta frumosului, dezvoltându-și anumite competențe: de 

cunoaștere, de executare și sociale. Anume competențele sociale sunt 

cele care educă atitudinea grijulie față de păstrarea și valorificarea artei 

tradiționale. Văzute prin prisma multiperspectivismului, piesele 

moldovenești sunt cunoscute și foarte mult apreciate și peste hotarele 

țării grație originalității și tehnicilor de  lucru. Acestea  sunt  remarcate  

și de călătorii străini din secolul al XIX-lea care au fost impresionaţi de 

ţesăturile existente în gospodăria țărănească … „Modestia căsuţelor 

este înviorată de belşugul lucrurilor ţesute. Nu poţi călca un astfel de 

prag, fără respect pentru energia unei femei ca aceasta care lucrează 

greu la câmp, e o mamă plină de îngrijire pentru copiii ei, ţese mai mult 

ea singură îmbrăcămintea alor săi şi mai află vreme şi gust ca să facă a 

înflori o asemenea industrie  casnică‖ [1, pp. 153-154].  

Necesitatea concordanţei dintre sistemul educaţional şi mediul 

etnic al elevului este elocvent demonstrată în lucrările consacrate 

problemei date (P. Alexandru, R. Benedict, M. Mead, P. Erny, D. 

Whiting, G. Volocv etc.). Cercetările menţionate fondează convingător 

potenţialul educativ real al pedagogiei populare, cât şi necesitatea 

realizării unei cultivări a interesului faţă de valorile artistice naţionale. 

Deoarece „Fiecare popor şi-a selectat o totalitate de calităţi şi de valori 

omeneşti, pe care le-a transpus în artă, organizarea socială, religie. În 

aceasta şi constă unicalitatea aportului adus de acest popor istoriei 

spiritualităţii umane‖ [3, p. 4]. 

Originalitatea fiecărui popor se caracterizează prin potențialul 

creator, care își găsește expresia în cultura materială și spirituală. Un 

loc aparte în această cultură îl ocupă meșteșugurile populare. 

Din cele mai vechi timpuri, în Moldova, alături de agricultură, 

păstorit, populaţia sătească avea și un şir de îndeletniciri practice, care 

formează aşa-numita „industrie casnică‖, bazată pe materia primă 
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locală, uneltele lucrate în gospodărie, braţele de muncă ale membrilor 

casei în vederea satisfacerii necesităţilor funcţionale şi estetice ale 

familiei. 

Conform Diсţiоnarului de artă pоpulară meșteșuguri populare 

sunt acelea ocupații și îndeletniciri ale oamenilor, specifice poporului 

băștinaș al unei țări [5, p. 83] 

Uneltele de muncă, mijloacele de transport, utilajul tehnic folosit 

la prelucrarea cerealelor, plantelor textile, confecţionarea şi finisarea 

ţesăturilor populare, precum și îmbrăcămintea, obiectele de uz casnic şi 

mobilierul ţărănesc, atributele de ritual folosite la celebrarea căsătoriei, 

cumătrie, la ritualul funerar, la sărbătorile calendaristice etc., 

demonstrează un mare registru de obiecte – mărturie a talentului şi 

înţelepciunii poporului nostru. 

Pentru a satisface cerinţele gospodăreşti şi a vieţii rurale, în 

Moldova s-au dezvoltat un şir de meşteşuguri, unde meșterii produceau 

şi realizau produsele sale la comandă şi pentru piaţă. Astfel conform 

recensământului din 1774-1777 sunt fixate circa 157 de îndeletniciri, 

meşteşuguri. În secolul al XIX-lea – numărul lor a devenit şi mai mare. 

Strâns legaţi de agricultură erau şi acei care îndestulau satul cu 

produsele alimentare necesare: morarii, apoi cei care storceau uleiul, 

făceau băuturile (berarii, rachierii), articolele de panificaţie (colăcarii, 

plăcintării), dulciurile (halvagii, cofetarii) [2]. 

Dezvoltarea păstoritului a contribuit la apariţia categoriei de 

meşteşugari care erau preocupați de prelucrarea şi prepararea 

produselor în urma creşterii vitelor: meşteşugari care pregăteau 

mezelurile – pastramagii, furmagii, meşterii în prelucrarea pieilor 

(dubălari, cojocari), în pregătirea brânzeturilor (caşcavagii) etc. De 

exemplu, la mijlocul anilor 30 ai secolului al XIX-lea Basarabia ocupa 

un loc important în exportul pastramei, prunelor negre uscate, brânzei 

de oi, nucilor, vinurilor, în Europa şi Rusia. 

Către jumătatea a doua a secolului al XIX-lea un şir de meşteri 

practică producerea la comandă şi pentru piaţă. Prin urmare, are loc şi o 

specializare în anumite domenii şi procedee tehnice. Aşa apare grupul 
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de bucătărese pentru pregătirea bucatelor special către nuntă, cumătrie. 

În industria casnică a textilelor, se specializează în vopsitul lânii, alesul 

covoarelor, ţesutul prosoapelor, brâielor, sumanului, nividitul urzelii 

etc. 

Unele meşteşuguri în secolul al XIX-lea iau amploare, 

cuprinzând tot mai multe braţe de muncă. Prin anul 1894, numai în 

judeţul Orhei, erau 9 centre de produs ceramică: s. Cinişeuţi, Iurceni, 

Văşcăuţi, Mîndra, Frumoasa, Hodjineşti, Păuleşti ş.a. Numai în s. 

Cinişeuţi cu olăritul se ocupau 184 familii, circa 600 oameni. În tot 

judeţul Orhei vasele de ceramică se ardeau în 237 de cuptoare de ars 

ceramică. Meşteşugarii olari, ca şi spătarii, abajerii, realizau mărfurile 

pe tot teritoriul ţării, deseori schimbând vasele pe produse agricole. 

Totodată, cu dezvoltarea marii industrii urbane, în viaţa satului 

moldovenesc pătrund noi materiale, unelte, ţesături, coloranţi, obiecte 

de uz casnic, produse alimentare, care au contribuit la transformarea şi 

pierderea multor forme de activitate tradiţională şi înlocuirea lor cu 

produse industriale. Drept urmare, în multe sate s-a redus alesul 

covoarelor, broderia costumului, coptul pâinii, colacilor, uscatul 

fructelor, pregătirea mezelurilor, în condiţii de casă. S-a redus 

meşteşugul de confecţionare a vaselor de ceramică, împletitul din 

salcie, papură, paie, şi a. În decorul locuinţelor tot mai mult pătrund 

obiecte standardizate, produse de fabrică (mobilier, ţesături, covoare 

etc.). 

Astăzi meşteşugurile populare merită să devină noi direcţii 

economice strâns legate de materia primă locală, obţinută din 

agricultură, păstorit ş.a., folosind resursele naturale, braţele de muncă 

libere, pentru a îndestula cerinţele şi gusturile pieţii contemporane. 

Marele interes faţă de meşteşugurile populare este motivat nu 

numai de aprecierea obiectivă a valorilor vitale, estetice şi etice, dar şi 

din cauza unei crize ecologice legate de pierderea capacităţilor de 

creaţie, de valorificare a bunurilor materiale, de slăbirea continuităţii 

între generaţii şi destrămarea patrimoniului tehnico-cultural şi etnic al 
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poporului. De faptul cum vom reveni la valorile etnoculturale, depinde 

viitorul şi continuitatea neamului, destinul culturii etnice. 

Documentele reglatorii actuale (curriculumul, Legea 

învățământului, etc.), cât şi cercetările în domeniul educaţiei artistico-

plastice şcolare ( Eșanu A., Rusu A., Harbuzaru-Secrieru P., Colac T., 

Cucuietu I., Anton I., Florea M., Robu M. ş.a,), se  subliniază 

importanţa şi valoarea iniţierii copiilor şi a formării competenţelor 

practice în diverse materiale şi tehnici artistice. E necesar să se pună 

accentul pe principiul etico-naţional: „...sugerează elevilor multiple 

posibilităţi de integrare în diverse medii socio-culturale, formează 

personalităţi – promotori ai tradiţiei şi culturii naţionale‖ [1, p. 146]. 

Conform actualului concept educaţional ce prevede centrarea pe 

competenţe, se stabileşte o viziune netradiţională faţă de aplicarea 

conţinuturilor. Astfel, conţinuturile ce vizează studierea meşteşugurilor 

trebuie să fie mobile, flexibile, să redea viziunea învăţătorului în 

rezolvarea obiectivelor propuse. El va decide care conţinuturi urmează 

a fi selectate şi realizate pe parcursul unui an de studii, reieşind din 

competenţele profesionale şi interesele grupului de elevi.  

Metodologia organizării procesului educaţional poate include: 

- organizarea lecţiilor; 

- analiza lucrărilor, articolelor brodate, croșetate, operelor de artă 

populară; 

- experimentare practică cu variate materiale și tehnici; 

- exersarea realizării ornamentelor şi compoziţiilor ornamentale; 

- compararea şi analiza multiaspectuală a motivelor ornamentale, 

a formelor caracteristice, a culorilor tradiționale, a specificului stilizării 

motivelor; 

- activitatea practică a elevilor. 

Creativitatea pedagogică presupune căutări permanente ale 

variantelor de realizare a materialului programat. Structura şi conţinutul 

lecţiilor la acest capitol pot fi diferite în dependenţă de scenariul pus la 

bază sau de natura informaţiei de reper. În procesul de alegere a 

mijloacelor şi metodelor de variere a lecţiei este binevenită experienţa 
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cercetărilor în domeniul pedagogiei teatrale. [34, p. 24]. Aplicarea 

acestui sistem de lucru (cu părţile ei componente: regizarea, situaţiile de 

joc şi problemă, utilizarea materialului audio-vizual etc.), în cadrul 

studierii meșteșugurilor, axarea procesului instructiv-educativ, pe două 

principii de bază: 

- varierea formei lecţiei; 

- complexitatea structurii lecţiilor. 

Pentru a face să funcţioneze mecanismul de colaborare între elev 

şi învăţător, care ar avea la bază o lecţie bine regizată şi bogată prin 

utilizarea în context a diferitor genuri de folclor, e necesară 

manipularea cu informaţia din următoarele surse: 

 istoria şi dezvoltarea meşteşugului concret, studiat în cadrul 

lecţiei; 

 particularităţile sistemului ornamental şi semanticii motivelor 

din decor cu o eventuală comparaţie  dintre ultimele din diferite culturi; 

 alte manifestări culturale ale poporului (obiceiuri, tradiţii, 

ritualuri, folclor literar-muzical), tangenţiale cu tema studiată; 

 elemente de pedagogie populară, infiltrate între ele; 

 tehnologia executării lucrărilor practice. 

Astfel, stofa lecţiei este prezentată ca un torent de informaţie 

chibzuit selectată, închegată într-un scenariu interesant şi original, ceea 

ce neapărat va potenţa cultivarea interesului faţă de valorile artistice 

naţionale. 
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PROMOVAREA MEȘTEȘUGURILOR ȘI TRADIȚIILOR 

POPULARE PRIN INTERMEDIUL LECȚIILOR-EXCURSIE ÎN 

CADRUL DISCIPLINEI EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ LA 

TREAPTA PRIMARĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Olesea MANOIL, lector 
 

Summary 

Technological education represents a dimension of education, 
which contributes to formation and development of the personality 

through rational application of scientific knowledge in various social 

fields. It has an important role in promoting and harnessing 

ethnocultural information with regards to national and artistic crafts. 
To streamline the process of getting the most out of national crafts and 

traditions of technological education, the use of complementary forms 

of educational processes, such as lesson-trips, is proposed and 
encouraged. The value of such learning activities is great not only from 

a purely instructive point of view but also from an educational point of 

view, to the extent that it ensures conditions for applying and 
strengthening the knowledge. 

Arta populară și meșteșugurile populare artistice reprezintă un 

element al culturii materiale și spirituale, care reflectă specificul 

național, originalitatea poporului care le-a creat și au un rol bine definit 

în realizarea „echilibrului dintre util și frumos‖. Piesele artizanale oferă 

mărturii veridice despre talentul și înțelepciunea poporului nostru, 

conțin anumite mesaje cu funcții comunicative și simbolice care pot fi 

descifrate, citite. Toate elementele de cultură, tradițiile și obiceiurile 

asigură legătura între generații. Educația în spiritul prețuirii culturii, a 

dragostei și respectului pentru creația înaintașilor, pentru civilizația 

materială a familiei și satului îi revine, în mare măsură, familiei și 

școlii. Școala oferă o asemenea posibilitate prin intermediul orelor de 

Educație tehnologică la treapta primară de învățământ. 
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Educația tehnologică reprezintă o dimensiune a educației, care 

contribuie la formarea și dezvoltarea personalității prin aplicarea 

rațională a cunoștințelor științifice în diferite domenii sociale, de natură 

economică, politică sau culturală. Ea creează oportunități pentru 

participarea activă a elevilor în viața de zi cu zi, având drept scop 

promovarea și valorificarea informațiilor etnoculturale din domeniul 

meșteșugurilor popular-artistice. Curriculumul la disciplina Educația 

tehnologică în clasele primare este structurat pe câteva module, care 

oferă învățătorului posibilitatea de a transmite elevilor, chiar de la 

începutul școlarității, cunoștințe despre meșteșugurile populare 

artistice, de a le cultiva dragostea și respectul față de tradițiile și 

îndeletnicirile poporului nostru, cât și oportunitatea de a-i învăța să 

practice elementele de bază ale unor meșteșuguri populare. Astfel, prin 

intermediul acestor prime „inițieri‖ ale elevilor din clasele primare în 

arta populară și meșteșugurile populare specifice poporului nostru, se 

încearcă renașterea interesului față de valorile naționale, care joacă un 

rol important pentru dezvoltarea armonioasă și multilaterală a copilului. 

Pentru asigurarea eficienței orelor de educație tehnologică la 

treapta primară de învățământ este necesar ca învățătorii să dovedească 

anumite competențe în pregătirea psihopedagogică și metodică și, nu în 

ultimul rând, creativitate [7, p. 137]. Utilizarea curriculumului la 

nivelul de unitate școlară presupune alegerea modulelor în funcție de: 

baza materială a școlii și existenta materiei prime; specificul localității; 

nivelul de pregătire a cadrelor didactice [5, p. 147]. 

Modernizarea procesului de învățământ solicită diversificarea 

experiențelor de învățare ale elevilor, apropierea școlii de viața reală, 

de activitatea practică. De aceea, în afara clasei tradiționale, lecțiile pot 

fi organizate în spații școlare specifice (cabinete, laboratoare, ateliere, 

loturi școlare) sau se pot desfășura în afara școlii (biblioteci, muzee, 

ateliere etc.). Varietatea mediilor de instruire constituie o resursă care 

permite atingerea unor obiective pedagogice diverse, ducând astfel la 



226 
 

creșterea eficienței lecțiilor [10, p. 8]. Prezența formelor 

complementare de organizare a procesului de învățământ este necesară 

datorită complexității obiectivelor procesului de învățământ, 

importanței respectării diferențelor dintre elevi, sub raportul nivelului 

de pregătire, intereselor, aptitudinilor, precum și varierii experiențelor 

de învățare. Valoarea acestor activități de învățare este mare nu doar 

din punct de vedere instructiv, ci și din punct de vedere educativ, în 

măsura în care asigură condițiile de aplicare în practică a cunoștințelor 

și de consolidare a lor, de dezvoltare a sentimentelor de prețuire a 

realizărilor artistice și economice, de identificare și dezvoltare a 

predispozițiilor artistice, de apropiere între elevi și între învățător și 

elevi. Activitățile complementare de organizare a procesului de 

învățământ vin în întâmpinarea intereselor și trebuințelor specifice ale 

elevilor. Activitățile complementare se desfășoară sub îndrumarea 

cadrului didactic și urmăresc adâncirea cunoștințelor, valorificarea și 

dezvoltarea intereselor și aptitudinilor elevilor, organizarea eficientă și 

atractivă a timpului liber. Avantajul lor este că sunt mai mobile decât 

lecția și sunt proiectate în funcție de interesele, preferințele elevilor, cât 

și de necesitatea de a completa și prelungi procesul de învățământ în 

afara clasei și în afara școlii. 

În afara școlii, lecțiile pot fi desfășurate în muzee, expoziții, 

atelier de creație. Astfel, elevii intră în contact direct cu problemele 

caracteristice diferitelor domenii de activități. În acest context, se 

realizează variante ale lecțiilor de dobândire de cunoștințe sau de 

recapitulare și sistematizare [6, p. 198]. 

În vederea valorificării meșteșugurilor și tradițiilor populare la 

treapta primară de învățământ, sunt recomandate lecțiile-excursii. 

Excursiile didactice sunt „forme organizate în natură sau la diferite 

instituții culturale în vederea realizării unor obiective instructiv-

educative, legate de anumite teme prevăzute de programele de 

învățământ‖ [8, p. 535]. Excursiile didactice asigură și consolidează 
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contactul direct, nemijlocit al elevilor cu realități istorice, naturale, 

etnografice, social-culturale cunoscute sau necunoscute, în contextul lor 

autentic. Doza maximă de veridicitate, ambianța în care se desfășoară și 

climatul social specific amplifică achizițiile cognitive și oferă elevilor 

suportul unei mai bune fixări.  

Excursiile la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, 

ateliere de creație – organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui 

și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru. 

Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele și fenomenele în starea 

lor naturală, procesul de producție în desfășurarea sa, operele de artă 

originale, momentele legate de trecutul istoric local, național, de viața 

și activitatea unor personalități de seamă ale științei și culturii 

universale și naționale, relațiile dintre oameni și rezultatele concrete ale 

muncii lor, stimulează activitatea de învățare, întregesc și desăvârșesc 

ceea ce elevii acumulează în cadrul lecțiilor [idem, p 535]. 

În literatura de specialitate găsim următoarea taxonomie a 

excursiilor didactice, care a fost elaborată în dependență de sarcina 

didactică fundamentală: 

- excursii și vizite introductive, 

- excursii și vizite de comunicare de noi conținuturi; 

- excursii și vizite finale [ibidem, p 535]. 

Pentru orele de educație tehnologică sunt specifice toate aceste 

tipuri de excursii. Propunem în continuare o descriere a acestora, 

raportată la posibilitățile de valorificare a meșteșugurilor populare în 

clasele primare. 

Excursii și vizite introductive se organizează înaintea predării 

unui capitol sau teme, cu scopul de a-i pregăti pe elevi pentru 

înțelegerea și asimilarea cunoștințelor ce se vor preda. O primă inițiere 

a elevilor cu meșteșugurile și tradițiile populare o putem face la Muzeul 

Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. În colecțiile 

muzeale este concentrată cea mai largă gamă de exponate etnografice, 
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care mărturisesc evoluția meșteșugurilor populare, tradițiile și 

obiceiurile poporului nostru la sărbătorile de peste an. Elevii vor fi 

orientați să urmărească cu atenție diferite aspecte concrete: materiale și 

ustensile utilizate în diferite tehnici de lucru; obiecte și accesorii 

specifice sărbătorilor calendaristice; unelte de muncă; ornamente 

utilizate pentru decorarea articolelor de port popular si de uz casnic. 

Elevii vor fi permanent îndrumați de către învățător sau conducătorul 

de excursie. Pentru ca impactul instructiv-educativ al excursiei să fie 

major, se recomandă ca aceasta să fie desfășurată de către un specialist. 

La rândul său, învățătorul se va asigura că ghidul excursiei va ține cont 

de particularitățile de vârstă ale elevilor și va utiliza un limbaj adecvat 

și pe înțelesul copiilor, iar unde va fi nevoie, va interveni. Observația 

elevilor va fi orientată spre aspectele esențiale, spre adunarea de 

material didactic, spre investigarea unor fenomene și procese inedite. 

Rezultatele acestei activități vor fi valorificate apoi în timpul orelor 

practice de educație tehnologică. 

Excursii și vizite de comunicare de noi conținuturi se desfășoară 

prin raportare la o temă din programă, cu intenția de a-i conduce pe 

elevi spre o mai bună și rapidă înțelegere și asimilare a conținuturilor, 

ca urmare a contactului nemijlocit cu acestea. Drept exemplu de o astfel 

de excursie ar putea fi lecția-excursie desfășurată în atelierele de creație 

ale meșterilor populari. Atelierele de creație apropie elevii de realitate, 

le oferă situații de simulare a vieții, a unor domenii de activitate, „ceea 

ce favorizează o intensificare a factorilor motivaționali și obținerea mai 

rapidă a învățării‖ [4, p. 46]. În atelierele de creație, special amenajate, 

sub îndrumarea meșterilor populari, elevii vor afla multe informații 

utile despre diversitatea meșteșugurilor populare. Vor învăța că la baza 

meșteșugurilor stă tradiția, înțeleasă ca un set de mecanisme prin care 

se transmit din generație în generație caracteristicile esențiale ale 

culturii. Toate meșteșugurile respectă modele confirmate și promovate 

permanent de către colectivitate. Forma obiectelor este adaptată 
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funcțiilor lor practice, dar tinde să se înscrie în tipare estetice. Decorul 

obiectelor este rezultatul unei duble acțiuni artistico-tehnice [9, p. 1]. 

Meșteșugarii vor explica și vor demonstra practic cum se pregătesc și 

se obțin produsele lor: broderii, ii, covoare țesute manual, ștergare, 

diverse piese vestimentare împletite cu andrelele sau cu croșeta, obiecte 

din ceramica tradițională și decorativă etc. De asemenea, meșterii 

populari vor permite elevilor să cerceteze diferite ustensile de lucru sau 

chiar să creeze ei înșiși obiecte utile. De exemplu, astfel de master-class 

organizează Vasile Goncear, meșter popular în domeniul olăritului. În 

atelierul său, fiecare dintre copii poate atinge roata olarului, lutul umed 

și maleabil și să urmărească cu admirație cum acesta, sub mâinile lor, 

își schimbă forma și începe să se transforme în ceva conștientizat și 

minunat. Datorită impresiilor create de aceste activități practice, elevii 

înțeleg esența anumitor activități. 

Excursii și vizite finale se organizează după încheierea unui 

capitol sau a unei teme, având scopul de concretizare a cunoștințelor, 

de sistematizare și fixare a lor. Drept exemplu ar putea servi excursiile 

la expozițiile tematice organizate de Uniunea Meșterilor Populari sau 

alte organizații care promovează valorile tradiționale. La astfel de 

expoziții se întâlnesc meșterii populari din diferite domenii, elevii 

având posibilitatea de a observa din totalitatea obiectelor expuse pe 

acelea care au o importanță deosebită pentru conținuturile studiate. În 

așa fel, aceste excursii deschid elevilor posibilități variate de observare 

și cunoaștere. Ei capătă deprinderi practice și utile ce le pot servi mai 

târziu în viață, le rămân puternice amintiri ce nu pot fi uitate ușor.  

Valorificarea instructiv-educativă a excursiei școlare se va face 

prin prelucrarea, conservarea materialului adunat și realizarea de 

albume. 

Indiferent de tipul de excursie utilizat în cadrul educației 

tehnologice, această formă asigură contactul nemijlocit al elevilor cu 

fenomenele și procesele specifice meșteșugurilor și tradițiilor populare 



230 
 

în vederea valorificării acestora, fie prin practicarea, fie prin 

promovarea lor. Se știe că un popor trăiește prin tradițiile, obiceiurile 

sale, de aceea, păstrând și dezvoltând patrimoniul meșteșugurilor și 

tradițiilor populare, ne apărăm propria noastră identitate, valorile 

morale, făurite de-a lungul secolelor de către strămoșii noștri. 
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VALORIFICAREA LIMBAJULUI DE SPECIALITATE ÎN 

FORMAREA CULTURII COMUNICĂRII PEDAGOGICE 

Nina GARŞTEA, dr., conf. univ.  

 

Summary  
The new orientations in the initial teacher training process aim 

at capitalizing the specialized language as one of the professional-

intellectual means. The value of specialized language is relevant from a 
number of perspectives: it contributes to professional confirmation, 

develops the student from an intellectual point of view by taking over 
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and transferring professional experience; mediates the realization of 
the educational action due to the communication impact between the 

teacher and the student. The methodological approach specific to the 

specialized language implies the formation of skills and attitudes, so 

that the relationship between student and teacher is built on effective 
communication. 

 

Din perspectiva provocărilor lumii contemporane, cerinţelor 

social-educative proprii unei societăţi democratice, bazate pe 

cunoaştere şi informatizare spre care aspiră Republica Moldova, se 

impune o reconsiderare şi o redimensionare de calitate a pregătirii 

profesionale a cadrelor didactice. Noile orientări în procesul de formare 

iniţială a cadrelor didactice vizează valorificarea limbajului de 

specialitate ca unul din mijloacele profesional-intelectuale. Printr-un 

limbaj de specialitate actorii socio-educaţionali pot să se organizeze, să 

aplice şi să prezinte cunoştinţe noi relevante cu privire la conţinutul 

informaţional.  

Definirea conceptului de „limbaj‖ este generată de intenţia de a 

descifra şi intepreta lumea, fiind o preocupare a filozofilor, psihologilor 

şi lingviştilor. Limbajul este un instrument de lucru care permite 

persoanei să-şi rezolve numeroase probleme, ce ţin atît de activitatea sa 

cotidiană, cît şi de cea profesională. Există o multitudine de definiţii ale 

noţiunii de „limbaj de specialitate‖, cele mai relevante fiind: 

- „constă din respectarea anumitor reguli specifice domeniului cu 

întrebuinţare a unei terminologii ştiinţifice‖ [5, p. 79]; 

- „mijloceşte corelaţia de comunicare dintre subiectul educaţiei, 

în calitate de emiţător şi obiectul educaţiei, în calitate de receptor‖ [2, p. 

219]; 

- „presupune o imagine prospectivă a educaţiei, contribuind la 

proiectarea şi realizarea acţiunii educaţionale‖ [3, p. 27]; 

- „contribuie la dezvoltarea personalităţii şi produce schimbări la 

nivel cognitiv, socio-afectiv şi acţional‖ [4, p. 136]; 

Limbajul de specialitate poate fi însuşit în funcţie de o 

arhitectonică (structurală) menită să confere coerenţă logică şi rigoare 
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ştiinţifică. Cu toate acestea, un limbaj de specialitate utilizat în mod 

excesiv reprezintă pentru unele persoane un semn al falsei capacităţi 

intelectuale sau de „snobism împovărat de seriozitate‖, menţionează 

Seneca. 

Demersul metodologic specific limbajului de specialitate 

presupune formarea de competenţe şi atitudini, astfel încît relaţia dintre 

student şi profesor să fie una construită pe comunicare eficientă. De 

aceea, o didactică a specialităţii nu presupune neaparat un proces de 

asimilare şi de consolidare a informaţiilor de natură pedagogică. În 

acest sens, sunt vizate mai degrabă acele aspecte care au un caracter 

practic, aplicativ caracteristic procesului educaţional. În acelaşi timp, 

limbajul de specialitate exprimă competenţa profesional-intelectuală a 

profesorului de a opera eficient cu conţinuturile prevăzute în 

curriculum-ul disciplinar. În situaţia pedagogică, profesorul trebuie să 

îmbine adecvat elementele limbajului în vederea facilitării decodificării 

mesajelor de către studenţi. Marele avantaj al limbajului de specialitate 

rezidă din faptul că viitoarele cadre didactice acumulează experienţă 

dintr-o experienţă deja validată. Este o experienţă profesională 

simbolică ce face trimitere la valorile ştiinţei pedagogice şi ale culturii, 

presupunînd o învăţare figurativă bazată pe efortul de reprezentare a 

realităţii educaţionale.  

Eficienţa unui limbaj de specialitate depinde de calitatea unor 

acţiuni menite să stimuleze educaţia profesional-intelectuală. Desigur, 

acesta constituie un avantaj al utilizării unui limbaj de specialitate. În 

acest mod, procesul educaţional răspunde unor finalităţi micro şi 

macrostructurale care definesc un anumit nivel. Evoluţia intelectuală a 

studentului vizează modul de organizare intenă a cunoştinţelor, 

respectiv „arhitectura cognitivă‖ pe care o construieşte şi o valorifică 

studentul, fiind structurată în următorul mod: 

a) nivelul componenţial – la care se însuşesc cunoştinţe, noţiuni 

şi moduri de operare cu acestea.  

b) nivelul metacomponenţial – la care se învaţă strategii de 

monitorizare a componentelor, adică strategii de proiectare, de selecţie, 
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de îmbinare, strategii de asigurare a „stocării în memorie a 

materialului‖; 

c) nivelul epistemic – care cuprinde judecăţile de valoare, 

convingerile personale despre valoare, origine, semnificaţie şi sens al 

cunoştinţelor, competenţelor formate. 

M. Bocoş şi I. Albulescu au constatat faptul că la primul nivel se 

circumscriu studenţii anului I. Prin studiile universitare se oferă diverse 

informaţii, se formează abilităţi, competenţe, dezvoltîndu-se şi nivelul 

metacomponenţial şi parţial nivelul epistemic. Astfel, rolul învăţării 

trimite la calitatea procesului de formare, dar şi la particularităţile 

specifice ale cadrului didactic, determinate tocmai de stimularea 

psihologică a corelaţiei profesor-student. 

În acest context, se impun însă anumite precizări cu privire la 

forma limbajului utilizat la nivelul unei activităţi didactice. Este vorba 

despre limbajul pedagogic al cărui concept trimite la definirea 

situaţiilor generale, intermediare şi operaţionale şi care se concretizează 

într-un domeniu al comunicării (o comunicare care vizează relaţia 

emiţător-receptor), această situaţie evidenţiind, în fond funcţiile 

limbajului pedagogic: 

 funcţia generală, de angajare a limbajului în proiectarea şi 

realizarea acţiunii educaţionale; 

 funcţia specifică, ce mijloceşte realizarea acţiunii 

educaţionale ca urmare a impactului comunicaţional dintre 

profesor şi student; 

 funcţia concretă, de angajare a mesajului educaţional care 

determină diferite transformări la nivelul personalităţii 

studentului. 

S. Cristea menţionează că limbajul pedagogic poate fi clasificat 

în dependenţă de ramurile pedagogiei în două domenii de referinţă: 

1. Domeniul pedagogiei prin care se obţin recomandări pentru 

acţiunea educaţională realizate prin metodele de predare-învăţare-

evaluare şi care solicită un limbaj normativ, prescriptiv. 
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2. Domeniul ştiinţei educaţiei care valorifică cercetările 

pedagogice şi solicită un limbaj descriptiv specific fiecărei discipline 

studiate în cadrul universitar.   

În această ordine de idei, M. Suruceanu face referire la G. 

Kneller ce susţine că limbajul pedagogic este o construcţie foarte 

eterogenă, alcătuită din mai multe limbaje de specialitate, importanţa sa 

fiind generalizată prin afirmarea că înţelegerea problemelor, 

procedeelor şi conceptelor pedagogice este direct dependentă de nivelul 

cunoaşterii acestuia. Profesorul este pus în situaţia de a construi o 

experienţă dedusă din contactul nemijlocit cu utilizatorul limbajului 

pedagogic, orientîndu-se spre o acţiune transformatoare practic-

aplicativă. La rîndul său, studenţii, viitoarele cadre didactice, 

asimilează noţiunile pedagogice în vederea stabilirii şi cunoaşterii 

adevărului ştiinţific, distribuind tehnici de acţiune, principala lui 

componentă profesională, utilizînd şi indicaţiile pe care le formulează 

profesorul, de tratarea celor ce i se recomandă într-o manieră 

conceptuală în raport cu experienţa lui de cunoaştere şi acţiune [6, p. 

17]. 

Cu toate acestea, utilizarea limbajului de specialitate nu permite 

de fiecare dată şi o înţelegere a conţinutului informaţional. În alţi 

termeni, limbajul de specialitate este accesibil doar acelor persoane 

familiarizate cu ideea specifică domeniului respectiv. De asemenea, 

printr-un limbaj de specialitate utilizat în mod excesiv interesul din 

partea unor persoane implicate într-un demers instructiv-educativ este 

posibil să scadă. Este vorba, în această situaţie, despre un paradox 

educaţional, în sensul că metodologia specifică domeniului educaţional 

devine interesantă în măsura în care varietatea de teorii şi concepte îşi 

dovedeşte eficacitatea la nivel practic, iar utilizarea aparatului 

conceptual teoretic presupune uneori o imagine insipidă a realităţii. Mai 

mult, nu întotdeauna un limbaj de specialitate poate să genereze 

atitudini pozitive din partea studenţilor.  

În cadrul orelor de curs este indicat ca în momentul în care se 

utilizează un limbaj de specialitate să se ţină seama şi de contextul în 
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care acest lucru se concretizează (tipuri de receptori, dimensiunea 

informaţională, unitatea de învăţare, timp, spaţiu, modalitate de 

transmitere a informaţiei, aplicaţii practice etc). Soluţiile avansate la 

nivelul utilizării unui limbaj de specialitate nu sunt unele absolute şi nu 

rezolvă de fiecare dată o anumită problemă. În cea mai mare parte, 

adevărata soluţie depinde de actorul educaţional care o promovează. De 

aceea, un rol important îl are în acest întreg demers şi experienţa 

didactică a profesorului, titular de curs. Fără experienţă un adevărat 

pedagog nu poate să-şi construiască o metodă care să poată rezolva 

aproape în întregime o problemă educaţională. Desigur, nu punem la 

îndoială inteligenţa actorului educaţional, ci mai degrabă susţinem faptul 

că o inteligenţă asociată cu o experienţă didactică optimă poate asigura, 

prin intermediul unui limbaj de specialitate bine utilizat din punct de 

vedere contextual, calitatea procesului de învăţare.  
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The literature analysis, our observations, results of questioning 
and conversation with teachers demonstrate the possibilities of 

achieving quality self/education and the need to make an intellectual 

and moral-volitional effort, both from students, parents and teachers 

towards self-training, self-education and lifelong learning. In this 
respect, the matrix of main achievements of small pupil, guiding adults 

towards strategies that can be applied to stimulate self-education 

primary school children has been developed. 
 

Literatura de specialitate consemnează diferite accepţiuni privind 

noţiunea de autoeducaţie. Termenul vine de la grecescul „autos‖ = sine 

însuşi şi latinescul „educatio‖ = educaţie, însemnând „educaţie prin 

sine însuşi”. Autoeducaţia este un proces complex şi nu înseamnă 

independenţă absolută faţă de acţiunea factorilor educativi şi nici 

acţiunea spontană, anarhică a individului. Aceasta se bazează pe 

legătura indisolubilă, organică şi creatoare între educat şi educator [34]. 

George Văideanu desemnează că autoeducația înseamnă și 

învățare continuă, centrată pe autoorganizare, pe reglări venite din 

interior, pe creșterea autonomiei, a responsabilității celui care se educă. 

Învățarea trebuie să devină un prilej de autocreație permanentă, 

învățarea trebuie să încorporeze în sine mijloacele prin care se va 

putea perpetua, rămânând de-a lungul anilor eficientă și benefică.  

Definirea autoeducaţiei, la nivelul unui concept pedagogic 

fundamental, presupune înţelegerea funcţiei şi structurii specifice 

activităţii de (auto)formare – (auto)dezvoltare a personalităţii umane, 

menționează S. Cristea. Cercetătorul consideră că funcţia principală a 

autoeducaţiei angajează transformarea obiectului educaţiei în subiect al 

educaţiei în urma unui proces care implică valorificarea unui ansamblu 

de acţiuni educaţionale proiectate şi realizate permanent la un nivel 

calitativ superior, într-o perioadă de timp determinată. Noi considerăm 

oportun să completăm această idee cu încă două componente 

importante – (auto)evaluarea și (auto)monitorizarea permanentă. 
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Cercetătorii [2; 4; 15; 12; 9] au evidențiat semnificațiile 

conceptului de autoeducație: 

 autoeducaţia este concepută ca un continuum  existenţial, a 

cărei durată se confundă cu însăşi durata vieţii şi care nu trebuie 

limitată la timp (vârsta şcolară) şi închisă în spaţiu (localuri şcolare); 

 autoeducaţia constituie un răspuns specific faţă de dinamismul 

existenţial, în sensul implicării în autoformare în funcţie de solicitările 

multiple şi inedite, este un mod al omului de a se elibera de tensiuni, de 

crize, de surprizele profesionale neplăcute; 

 este un scut şi un sprijin care întăreşte încrederea în viitor şi în 

progres; 

 are un caracter anticipativ, bazându-se pe obişnuinţa de a 

învăţa şi pe ideea că, într-o societate democratică, fiecare învaţă de la 

fiecare; 

 individul devine mai responsabil faţă de sine însuşi şi faţă de 

ideile sau realizările celorlalţi; 

 autoeducaţia este una dintre căile prin care se realizează 

educaţia permanentă; 

 autoeducaţia nu se mai defineşte în raport cu un conţinut 

determinat, ce trebuie asimilat, ci se concepe, în adevăratul său sens, ca 

un proces al fiinţei care, prin diversitatea experienţelor date, învaţă să 

se exprime, să comunice, să pună întrebări şi să devină tot mai mult ea 

însăşi. 

Aderând la viziunea autorului cu privire la semnificațiile 

conceptului de autoeducație, noi dezvoltăm ideea prin a evidenția încă 

câteva elemente semnificative: 

- autoeducația exersată de la vârsta fragedă devine o necesitate a 

persoanei, care în diferite ipostaze începe a o practica pe parcursul 

întregii vieți; 

- autoeducația ca acțiune/activitate este și poate fi perfectată și 

variată în continuu; 
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- autoeducația exersată permanent oferă individului posibilitatea 

de a-și forma astfel de trăsături importante de personalitate, cum este: 

responsabilitatea pentru felul persoanei de a fi și a deveni; asiduitatea, 

insistența, orientarea de principiu și centrarea pe perfecțiune (în unele 

cazuri putem vorbi și de perfecționism excesiv) [9]. 

Așadar, autoeducaţia reprezintă un proces de evoluţie continuă a 

activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii umane care implică 

transformarea obiectului educaţiei în subiect al educaţiei, capabil de 

autoevaluare şi autoproiectare, inclusiv și pedagogică, totodată, să 

reținem că autoeducația este un proces de autoformare a conștiinței și a 

comportamentului social al personalității (Barna A., Comănescu I., 

Bunescu A., Рувинский Л.И. etc.). 

Întrucât autoeducația reprezintă un proces de autorealizare, vom 

preciza componentele de bază ale acestuia. În acest context, Cuznețov 

Larisa menționează că în autoeducația persoanei sunt foarte importante 

sentimentele și aspirațiile morale, deoarece ele reprezintă filtrul prin 

care individul se percepe, se analizează și se auto/actualizează, care 

facilitează acțiunea permanentă de autocunoaștere și autoperfecționare 

[9, p.83]. 

Cercetătorii din domeniul științelor educației [2; 4; 15; 12; 9; 3] 

delimitează și explică câteva componente esențiale ale procesului 

realizării de sine prin autoeducație: auto/învăţarea valorilor culturii, 

legăturile cu semenii, auto/perfecţionarea profesională, 

auto/modelarea motrică a comportamentului, auto/perfecționarea 

spirituală. 

Componente obligatorii pentru autoeducație:  

- autoinformarea individualizată, care implică valorificarea 

deplină a propriei experienţe, fără interferenţa altor implicații; 

-  autoformarea metacognitivă, care vizează capacitatea de a 

învăţa să înveţi/ educabilitate cognitivă, ce poate fi independentă de 

conţinutul învăţării și presupune valorificarea unor strategii de 
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elaborare și folosire a instrumentelor de învățare, verificare/evaluare a 

acesteia; 

-  autoevaluarea sistematică care vizează capacitatea de 

autocontrol și monitorizare.  

Evoluția raportului între educație și autoeducație pe parcursul 

dezvoltării personalității umane a fost prezentată de cercetătorul Barna 

A., sub forma unei scheme speciale (Figura 1). 

 

Vârsta preșcolară 

Educație > Autoeducație 

Vârsta școlară mică 

Educație ≥ Autoeducație 

Vârsta preadolescenței 

Educație = Autoeducație 

Vârsta adolescenței 

Educație ≤ Autoeducație 

Vârsta tinereții și  adultă 

Educație ↔ Autoeducație 

Fig. 1. Dinamica raporturilor între educație și autoeducație la 

diferite vârste [2, p. 33]. 

 

Cu siguranță că educația care urmărește scopul formării-

dezvoltării personalității umane apare prima în ordine istorică, ea 

creează condițiile esențiale (motivație, capacități, deprinderi, tehnici de 

muncă intelectuală etc.) pentru apariția și dezvoltarea autoeducației. 

Autoeducația, în așa mod, este un rezultat, o continuare și o desăvârșire 

a autoeducației. Apoi, prin intermediul autoeducației, educația devine 

permanentă.  

Premisele psihopedagogice generale ale autoeducației 

școlarului mic 

În următoarea schemă, am decis să redăm esența premiselor 

psihopedagogice generale ale autoeducației școlarului mic (Figura 2). 

În consens cu această schemă, adultul – educator (pedagogul 

și/sau părinții) va putea conștientiza condițiile (interne și externe) și 
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factorii care influențează procesul autoeducației, verificând și ghidând 

explorarea eficientă a acestora. Totodată, schema dată ajută adultului să 

observe, să valorifice și să monitorizeze calitatea interconexiunilor 

dintre fiecare facto și dintre condiții, pentru a spori funcționalitatea 

procesului de autoeducație. 

În afara de factori și condițiile interne și externe ale 

autoeducației școlarului mic, definite ca premise psihopedagogice 

generale, am identificat și premisele psihopedagogice specifice ale 

autoeducației școlarului mic, după cum urmează: 

- vârsta școlară mică reprezintă stadiul de pregătire a copiilor 

pentru autoeducație; 

- în formarea personalității școlarului mic, o mare importanță au: 

exemplul adultului / modelul pozitiv; situațiile concrete și influențele 

exterioare, imitația; regimul de viață care stimulează tendința spre 

autonomie / independență, activismul nativ și dorința de a fi mai bun; 

capacitățile intelectuale și volitive, deprinderile de organizare a 

activității proprii. 

În sensul vizat este oportun să menționăm că familia, care a pus 

baza formării deprinderilor nominalizate anterior, este obligată să 

colaboreze sistematic și insistent cu instituțiile de învățământ (grădiniță 

de copii, școală etc.), pentru a asigura eficientizarea educației copilului, 

a preconiza și a monitoriza procesul de autoeducație. 

Barna A. [2, p. 37] subliniază doi factori decisivi în dezvoltarea 

autoeducației la școlarii mici. Primul constă în formarea deprinderilor 

elementare de viață și antrenarea voinței pentru exercițiile sistematice. 

O modalitate de pregătire a copiilor pentru procesul de 

autoeducaţie prezintă procesul de formare şi dezvoltare a deprinderilor 

elementare de autoeducaţie în cadrul micii școlarități. Dezvoltarea 

acestor competențe contribuie la pregătirea trecerii procesului de 

educaţie şi serveşte ca punte de trecere a educaţiei în autoeducaţie. 
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În orice etapă a procesului de autoeducaţie e nevoie de o 

stimulare a propriilor forţe, adică de abilitatea de autostimulare. 

Ordinea de prezentare a tipurilor de competențe de autoeducaţie 

corespunde logicii desfăşurării procesului de autoeducaţie. 

Pentru o pregătire eficientă a trecerii educaţiei în autoeducaţie şi 

o dezvoltare eficientă a competențelor de autoeducaţie e necesar de a 

determina care sunt cele mai optime modalităţi de dezvoltare a 

deprinderilor/premiselor psihopedagogice generale și specifice ale 

autoeducaţiei. 

În acest scop am structurat ansamblul de competențe de 

autoeducație, definindu-le ca activitate orientată și competențe, care 

vor asigura acțiunile și comportamentul elevilor. 

1. Autocunoaşterea:  

a) autoobservarea (mă privesc de la o parte); 

b) autoanaliza (ce fac, cum sunt etc.); 

c) autoaprecierea (sunt bun, politicos etc.). 

2. Autoproiectarea:  

a) autoangajarea (sunt obligat să respect regimul, să fac temele 

etc.); 

b) autoînsărcinarea (fac curat în odaia mea etc.). 

3. Autoorganizarea:  

a) autoexercitarea (repet tema; mai încerc etc.); 

b) autoreglarea (mă strădui să …; fac bine etc.); 

c) autocritica (nu sunt corect, dar încerc încă o dată etc.). 

4. Autostimularea:  

a) autoconvingerea (trebuie să faci lecțiile, deoarece …); 

b) autocomandă (Ionel, vei face temele, apoi …); 

c) autosugestia (sunt bun, sunt deștept etc.). 
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Figura 2. Premisele psihopedagogice generale ale autoeducației 

școlarului mic 
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Parteneriatele școală – familie au la bază ideea că profesorii, 

elevii, părinții sunt parteneri în educație. Cum parteneriatul presupune 

ideea de echipă, de pereche, de grup sau asociație, este lesne de înțeles 

că un astfel de parteneriat presupune implicare, efort, bune intenții, 

scop comun și rezultate valoroase. 

Cooperarea cu familia poate fi un test profesional și poate fi 

considerată ca făcând parte din datoria profesională a profesorului 

deoarece: 

 părinții sunt clienți ai școlii; 

 eficacitatea învățământului poate fi ameliorată prin cooperarea 

între școală și familie; 

 părinții sunt responsabilii legali de educația copiilor lor și pot 

avea exigențe de a evalua rezultatele activității școlare. 

Un Raport asupra relațiilor dintre școală și familie în țările 

Comunității Europene  [apud 

http://www.1educat.ro/resurse/ise/educatia_parintilor.html], bazat pe 

cercetări comparative, documentare și empirice, prin ancheta de opinie 

cu chestionare, aplicate pe un lot de 1744 conducători de instituții 

școlare, enumeră patru motive pentru care școala și familia se 

străduiesc să stabilească legături între ele: 

 părinții sunt juridic responsabili de educația copiilor lor, 

legislația reflectă astfel libertatea părinților de a-și crește copiii așa cum 

doresc; există diferențe între țări privind măsura în care părinții pot 

alege între diferitele școli și cursuri pe care să le urmeze copiii lor; 

măsura în care părinții trebuie consultați de responsabilii școlari etc.; 

 învățământul nu este decât o parte din educația copilului; o 

bună parte a educației se realizează în afara școlii; 

 cercetările pun în evidență influența atitudinii parentale asupra 

rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării, 

precum și faptul că unele comportamente ale părinților pot fi favorizate 

datorită dialogului cu școala; 

http://www.1educat.ro/resurse/ise/educatia_parintilor.html
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 grupurile sociale implicate în instituția școlară, în special 

părinții și profesorii, au dreptul să influențeze gestiunea școlară. 

Sintetizând, putem spune că rolul familiei actuale, privită separat, 

dar și în contextul parteneriatului cu școala constă în: 

• asigurarea unui climat sigur, propice dezvoltării fizice și 

emoționale a copilului; 

• oferirea unei baze disciplinare („cei 7 ani de-acasă‖); 

• asigurarea unei baze de valori solide, pe baza cărora să poată 

opera și școala; 

• extrapolarea în mediul familial a cunoștințelor dobândite la 

școală; 

• crearea unei continuități între cunoștințele acumulate la școală 

și prin acțiunile întreprinse cu copiii la nivelul comunității; 

• modelarea copiilor în spiritul toleranței, a acceptării 

diferențelor. 

Totodată, rolul școlii în societatea secolului XXI se concretizează 

în: 

• oferirea unui cadru stabil, nediscriminatoriu, nonabuziv de 

învățare; 

• asigurarea unei bune pregătiri prin personal format, specializat; 

• stabilirea continuității dintre cunoștințe și aplicarea lor (rolul 

școlii fiind acela de a pregăti elevii pentru a se adapta mai bine 

realității, nu numai unei realități abstracte); 

• surprinderea problemelor/dificultăților de învățare/adaptare ale 

elevilor și acordare de sprijin în soluționarea lor. 

Aspectele expuse ne-au orientat spre realizarea unor investigații 

preliminare privind stabilirea tendințelor / aspirațiilor către 

autoeducație a elevilor de vârstă școlară mică, a rolului familiei și școlii 

în acest domeniu important de activitate. Chestionarea realizată pe un 

lot de 222 de cadre didactice din învățământul primar (prezente la 

întrunirea metodică municipală din 27.12.2016) a arătat că pedagogii 
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sunt ferm convinși că contribuția lor în inițierea și desfășurarea 

eficientă a autoeducației școlarului mic prevalează și reprezintă 96,4 % 

(212 s.); contribuția părinților, în viziunea specialiștilor vizați, 

constituie doar 46% (102 s.). Întregul lot experimental consideră că 

părinții necesită ajutor din partea pedagogilor, atât în sporirea calității 

comunicării cu copiii lor, a educației acestora, cât și în direcția 

realizării unor acțiuni familiale, sistematice și coerente de influențare a 

autoeducației copiilor lor. 

Investigația realizată pe un lot experimental destul de 

reprezentativ de părinți a elevilor din clasele primare (324 s.) ne-a 

ajutat să stabilim următoarea situație:  

- părinții care aveau copii în clasele a III-a și a IV-a observă o 

tendință clară de orientare spre un șir de momente ce țin de 

autoeducație (sporirea acțiunilor de autoservire, de pregătire 

independentă a temelor; elaborarea unor planuri de acțiuni pe durata 

scurtă;  de ordonare a obiectelor proprii/cărți, caiete; a vestimentației 

etc.); 

- unii părinți (51,5 % - 167 s.) au menționat că odată cu plecarea 

la școală s-a făcut mai evidentă tendința de autoobservare și dorința de 

a schimba unele fapte/comportamente care-i dezavantajează pe copii; 

- orientarea copiilor spre autoeducație parvine, într-o mare 

măsură, de la pedagog, consideră 77,4 %  de părinți ( 251 s.); 

- intențiile copiilor de 7-8 ani care ar demonstra comportamente 

stabile cu privire la autoeducație sunt vagi, deseori au caracter spontan 

și instabil, iar inițiativa, mai des, aparține părinților și/ sau pedagogilor, 

susțin 52 % de părinți (168 s.); 

- elemente clare de autoeducație se observă la școlarii mici în 

activitățile preferate (desen, pictură, jocuri la calculator, adunarea  și 

îngrijirea unor colecții, educație fizică/ sport – gimnastică, acrobatică, 

tenis etc.) consideră 91,6 % părinți (297 s.); 



246 
 

- un umăr impunător de părinți (93 % - 301 s.) au menționat un 

raport direct între educația familială și școlară și orientarea, tendința și 

chiar dorința, frecvent observată, de a face anumite lucruri pentru a fi și 

a deveni un elev mai bun, mai activ, mai străduitor; 

- un număr destul de mare de copii, consideră 82,7 % de părinți ( 

268 s.), depun efort pentru a se manifesta deosebit în scopul de a fi 

lăudați, aprobați de adulți și/sau a obține o recompensă materială sau 

morală. 

Conversațiile cu părinții au demonstrat că adulții înțeleg rolul 

educației și a autoeducației, a unirii eforturilor tuturor actorilor 

socioeducativi (familie, școală, centre de creație, biblioteci pentru copii 

etc.) în direcția sporirii calității educației  și a autoeducației copiilor de 

vârstă școlară mică. 

Analiza literaturii de specialitate ne-a demonstrat că autoeducaţia 

nu se impune de la sine, în mod spontan. Ea este rodul educaţiei, al 

conştientizării necesităţii dezvoltării propriei personalităţi, al 

valorificării potenţialului creator printr-un efort suplimentar orientat în 

direcţia întregirii volumului de cunoştinţe şi a registrului de calitate, în 

vederea integrării în viaţa socială şi a satisfacerii unor trebuinţe 

personale [2; 4; 15; 12; 9; 3]. Între educaţie și autoeducaţie există un 

raport de complementaritate, ambele având, în cele din urmă, 

transformări în interiorul personalităţii umane. 

Reieșind din cele expuse, putem conchide trei faze de bază: 

- determinarea reperelor teoretice ne-a permis să stabilim că 

autoeducaţia apare şi se dezvoltă în cadrul procesului educativ, ea 

reprezintă o urmare, dar şi o condiţie a eficienţei educaţiei, fiind o 

completare, o continuare, dar şi o desăvârşire a educaţiei; 

- atât educația, cât și autoeducația începe de la un anumit scop, 

crearea unor condiții, valorificarea posibilităților de formare și 

autoformare a individului la nivelul valorilor, mijloacelor, formelor, 

metodelor de acțiune/ autoacțiune, de evaluare și autoevaluare. În 
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această ordine de idei, analiza și organizarea reală a autoeducației se 

cere realizată în cadrul educației integrale și permanente; 

- autoeducația este, de fapt, pregătită de întregul proces 

educațional. Educația care prevede autoeducația oferă individului calea 

devenirii sale, îi formează priceperi și deprinderi/competențe necesare 

unui comportament independent și îi cultivă încrederea în sine. 

Educația pregătește autoeducația în dublul sens: îi oferă o bază/un 

fundament de lansare prin sistemul de competențe/cunoștințe, priceperi 

și deprinderi oferite celui ce se educă și, totodată, stimulează nevoia 

continuă de educație.  
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Summary 
The reforms undertaken by the Ministry of Education discipline 

"Physical education” has undergone a number of changes, which 

sometimes with unpleasant consequences. Thus, Rimar classes were out 
of control rules compartment motor preparation and grading students 

in this discipline. In this situation it is proposed that teachers focus on 

national standards related to motor preparation of primary school 
students, which will stimulate and will motivate them to practice intense 

physical exercise. 

 

Este incontestabil faptul că educația fizică contribuie decisiv la 

sporirea nivelului dezvoltării capacităţilor motrice şi intelectuale, 

dezvoltarea armonioasă a elevilor de toate vârstele. În același timp, 

organizarea eficientă a procesului de educație fizică duce inevitabil la 
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formarea deprinderilor și priceperilor motrice necesare pentru viaţă de 

toate zilele. 

Educația fizică, inclusiv la nivelul ciclului primar, se organizează 

în baza actelor normative elaborate de Ministerul de resort din 

Republicii Moldova, unde sunt stipulate formele de organizarea a 

procesului educațional, sunt trasate obiectivele și conţinutul procesului 

instructiv-educativ la disciplina dată. 

Astfel, obiectivul principal în cadrul educației fizice școlare este 

formarea unei personalităţi multilateral dezvoltate, pregătită să 

confrunte toate posibilile obstacole ale vieții [1, 2, 4, 5, 6]. 

Învățământul primar a fost și este foarte important în vederea 

instruirii cu succes a viitorilor membri ai societății, reieșind din simplul 

motiv că anume la această vârstă (7-11 ani) se formează baza 

educațională a fiecărui copil. Aici nu este o excepție și disciplina 

„educație fizică‖, unde perioada dată coincide cu majoritatea 

perioadelor critice de dezvoltare a calităților motrice, adică cele mai 

propice perioade de stimulare în dezvoltarea acestora. 

Educația fizică și sportul, domenii ce contribuie la fortificarea 

sănătății elevilor, sunt declarate unele dintre domenii prioritare în 

organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ general 

din Republica Moldova. Educația fizică, în conformitate cu Planul-

cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobat pin 

Ordinul nr. 272 din 25 martie 2016 al Ministerului Educației este 

introdusă în trunchiul comun, ca disciplină obligatorie pentru toate 

instituțiile de învățământ general.  

Domeniul educației fizice include atât lecțiile de educație fizică, 

cât și activitățile motrice extrașcolare, organizate de administrația 

instituțiilor în comun cu cadrele didactice și urmărește realizarea 

următoarelor obiective:  

 menținerea stării optime de sănătate;  
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 favorizarea proceselor de creștere si dezvoltare fizică 

armonioasă a copiilor;  

 perfecționarea la elevi a capacităților de mișcare prin 

formarea deprinderilor motrice de bază si dezvoltarea calităților 

motrice;  

 dezvoltarea multilaterală echilibrată a personalității elevului, 

care include latura cognitivă, afectivă si volitivă;  

 formarea obișnuinței de practicare sistematică a exercițiilor 

fizice;  

 formarea capacității de integrare și acționare a elevului în 

colectiv;  

 însușirea cunoștințelor de bază proprii domeniului educației 

fizice și sportului. 

În învățământul primar și gimnazial, activitățile de educație 

fizică și sport sunt organizate sub următoarele forme: 

 lecția de educație fizică, desfășurată de profesorul de educație 

fizică sau învățătorul claselor primare;  

 lecția de pregătire sportivă specializată, desfășurată de 

profesorul-antrenor de specialitate, la clasele cu profil Sport.  

Profesorul de educație fizică trebuie să formeze la elevi 

următoarele competențe prioritare:  

 de a argumenta necesitatea practicării exercițiilor fizice;  

 de a-şi putea autoaprecia nivelul de pregătire fizică şi 

funcțională;  

 de a elabora programe motrice individuale în scopul 

dezvoltării calităților motrice de bază, creșterii capacității de efort a 

organismului, iar în clasele superioare, de a desfășura în mod 

independent o activitate motrică sau antrenament;  

 de a cunoaște și de a respecta regulile de igienă personală şi 

colectivă; 
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 de a utiliza un limbaj corect privind terminologia din 

domeniul educației fizice şi sportului;  

 de a executa tehnic corect acțiunile motrice, totodată 

respectând igiena exercițiilor fizice;  

 de a relaționa eficient cu partenerii şi concurenții în diverse 

activități motrice colective. 

In ciclul primar, educația fizică, ca disciplina a planului de 

învățământ, se situează printre obiectele primordiale, având în vedere 

rolul ei în dezvoltarea fizică generală, a stării de sănătate, înarmarea 

elevilor cu deprinderi, cunoștințe, priceperi, cu ajutorul cărora, ei vor 

opera pe parcursul tuturor ciclurilor de învățământ. Aici, la clasele 

mici, se pun bazele sportului de performanță. Prin testările, probele și 

normele de control efectuate se pot depista elevii cu reale aptitudini 

pentru practicarea diferitelor ramuri sportive. Este o plăcere să începi 

ciclul gimnazial cu o clasa instruită, care posedă toate cunoștințele 

necesare desfășurării în bune condiții a orelor de educație fizică.  

Cu toate acestea, de cele mai multe ori, la ciclul primar orele de 

educație fizica sunt înlocuite cu alte obiecte și avem surpriza neplăcută 

să constatăm, la testările inițiale ale elevilor din clasa a cincea, că avem 

rezultate sub orice critică, când elevii elementar nu sunt în stare să 

efectueze unul sau alt exercițiu, nu cel mai sofisticat din punct de 

vedere al coordonării mișcărilor și nu cel mai greu din punct de vedere 

al evidențierii nivelului dezvoltării calităților motrice de bază. 

Lipsa activității de educație fizică are o influență negativă și 

asupra celorlalte obiective ale educației generale. Prin mișcare se 

realizează un echilibru rațional între efortul fizic și intelectual, deci toți 

trebuie să pledăm pentru mișcare, joc, recreare în aer liber. 

Cu toate acestea, în prezent, la nivelul claselor primare au fost 

întreprinse un șir de revendicări, după părerea noastră, nu cele mai 

reușite și nu sunt în favoarea elevilor claselor primare. Spre exemplu, s-

au eliminat așa-numitele norme de verificare a nivelului pregătirii 
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motrice a elevilor, adică nivelul dezvoltării calităților motrice sau, cu 

alte cuvinte, nivelul dezvoltării calităților motrice de bază cum sunt 

forța, viteza, rezistența, îndemânarea și suplețea. Elevii nu sunt notați 

și nu sunt evidențiați în funcție de nivelul pregătirii motrice a fiecărui 

dintre ei. 

Aici, după părerea noastră, apare necesitatea înlocuirii acestor 

scutiri ale elevilor claselor primare cu alte măsuri similare, care ar 

motiva și ar încuraja elevii să practice exercițiul fizic. Una dintre căile 

de motivare a elevilor claselor primare ar fi reclamare pe scară largă ale 

așa-numitelor standarde ale pregătirii motrice pentru fiecare clasă sau 

pentru fiecare vârstă. În acest sens, în Republica Moldova, deja s-au 

întreprins unele măsuri pentru a stimula elevii claselor primare și nu 

numai, pentru practicarea exercițiului fizic, sau încadrarea acestora în 

diferite secții sportive pentru practicarea sportului de performanță. 

Așa, spre exemplu autorii I.Boian, Hâncu L., Sava P. [3] au 

elaborat standardele pregătirii motrice a elevilor din învățământul 

preuniversitar din Republica Moldova. Drept exemplu, prezentăm 

standardele absolventului ciclului primar, adică ale elevilor claselor a 

IV-a (tabelul 1). 

Aceste standarde sunt destul de bune pentru motivarea elevilor 

privind practicarea exercițiului fizic, ele fiind afișate la un loc vizibil 

pentru ca elevii să le poată consulta. În afară de aceasta cadrul didactic, 

cel puțin o dată în lună va monitoriza nivelul pregătirii motrice a 

elevilor și va indica la acei parametri unde elevii urmează să se 

perfecționeze. În acest sens cadrul didactic poate recomanda elevilor 

diferite forme de ocupație cu exercițiul fizic, cum ar fi frecventarea 

unei secții sportive, ocupațiile de sine stătător la domiciliu sau în 

locurile amenajate pentru sport etc. 

 
Tabelul 1. Standardele pregătirii fizice a elevilor de 11 ani [3, p.17] 
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Nr Teste motrice 
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N
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1. Alergare de suveică 3x10m, s 

B 8
,8

 

8
,9

 

9
,0

 

9
,1

 

9
,2

 

9
,3

 

9
,4

 

F 9
,0

 

9
,1

 

9
,2

 

9
,3

 

9
,4

 

9
,5

 

9
,6

 

2. Săritura în lungime de pe loc 

B 

1
6

0
-1

5
6
 

1
5

5
-1

5
1
 

1
5

0
-1

4
6
 

1
4

5
-1

3
9
 

1
3

8
-1

3
4
 

1
3

3
-1

2
6
 

1
2

5
-1

1
5
 

F 
1

4
7

-1
4

3
 

1
4

2
-1

3
6
 

1
3

5
-1

3
1
 

1
3

0
-1

2
6
 

1
2

5
-1

1
9
 

1
1

8
-1

0
6
 

1
0

5
-9

5
 

3. 
Ridicarea trunchiului în 30 s, 

nr. rep. 

B 2
4
 

2
3
 

2
2
 

2
1
 

2
0
 

1
9
 

1
8
 

F 1
9
 

1
8
 

1
7
 

1
6
 

1
5
 

1
4
 

1
3
 

4. 
Aplecare înainte din stând pe 

bancă, cm 

B 

+
1

0
 

+
9
 

+
8
 

+
7
 

+
5
 

+
3
 

+
1
 

F 

+
1

0
 

+
9
 

+
8
 

+
7
 

+
5
 

+
3
 

+
1
 

5. 

Atârnat culcat la bara fixă, 

tracțiuni, nr. rep. 
B 6

 

5
.5

 

5
 

4
,5

 

4
 

3
,5

 

3
 

Sprijin culcat pe bancă, flotări, 

nr. rep. 
F 1

1
 

1
0
 

9
 

8
 

7
 

6
 

5
 

 
Considerăm că axarea pe aceste norme va fi o cale reală de 

motivare și de sporire a nivelului pregătirii motrice a elevilor din ciclul 

primar la disciplina „educație fizică‖. 
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INTENSIFICAREA LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN 

CLASELE PRIMARE PRIN APLICAREA 

ANTRENAMENTULUI ÎN CIRCUIT SUB FORMĂ DE JOC 

Svetlana CIORBĂ, lector  

 

Summary 
Currently in the literature there are several ways to enhance the 

teaching process in physical education lessons. The present work is 

proposed in this application to circuit training as dynamic games with 
primary school students. Extensive use of this form of organization 

activity of students in physical education lessons will enable 

intensification of physical education lessons and increasing the level of 

physical training of students. 
 

Disciplina „educația fizică‖ este forma obligatorie, menită să 

contribuie la întărirea sănătăţii, creşterea nivelului capacităţilor 

motrice şi intelectuale, dezvoltarea armonioasă fizică şi morală a 

copiilor şi tineretului, la formarea în rândul acestora a unor deprinderi 

sănătoase de muncă şi viaţă.  

Forma de bază și obligatorie de organizare a educației fizice 

școlare a fost și rămâne lecțiea de educație fizică. Despre căile de 

optimizare a lecției de educație fizică au fost și sunt multiple publicații, 

atât a specialiștilor autohtoni, cât și a celor străini (Badiu T., Ciorbă C., 

Badiu G., Boian I., Hâncu L., Холодов Ж.К., Кузнецов В.С.).  
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Cu toate acestea, lecția de educație fizică mai are un șir de 

rezerve pentru a fi îmbunătățită, pentru sporirea calității acesteia. 

Conform datelor literaturii de specialitate (Chirazi M., Roman C., 

Корман Л.Б., Курамшин Ю.Ф.), mai bine de 50 la sută din obiectivele 

educației fizice a elevilor claselor primare sunt rezolvate prin aplicarea 

jocurilor dinamice la lecțiile de educație fizică. 

La rândul său, jocurile dinamice sunt clasificate în mai multe 

tipuri în funcție de sarcinile pe care le pune în fața sa cadrul didactic. 

Spre exemplu, în cazul nostru, accentul fiind pus pe dezvoltarea, 

intensificarea lecțiilor de educație fizică prin aplicarea 

antrenamentului în circuit sub formă de jocuri dinamice. 

Reieșind din cele menționate mai sus, a fost organizat un 

experiment pedagogic cu elevii claselor a IV-a, din cadrul Liceului 

Teoretic „Mihail Sadoveanu‖ din municipiul Chișinău, unde s-a propus 

pentru lecțiile de educație fizică un șir de jocuri dinamice pentru 

rezolvarea sarcinilor didactice, puse în fața profesorului. Aceste jocuri 

s-au desfășurat sub formă de antrenament în circuit, acesta fiind una 

dintre formele de organizare a activității elevilor folosită destul de rar 

de către cadrele didactice, deși a fost și este demonstrată eficiența 

aplicării în procesul de instruire a acestei forme. 

În primul rând, ne-am axat pe selectarea jocurilor dinamice, 

precum și pe metodologia organizării acestora cu elevii claselor 

primare. 

Vorbind despre selecția jocurilor, acestea au fost selectate în 

funcție de: 

 locul  desfăşurării, 

 numărul de participanţi, 

 elementele jocului studiat, 

 deprinderile motrice de bază asupra cărora acţionează, 

 calitatea motrică pe care o influenţează, 

 grupele musculare, 

 intensitatea efortului din lecţia de educaţie fizică, 
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 lupta pentru pentru posesia mingii, 

 conţinutul lecţiei de educaţie fizică.   

După cum se observă, numeroasele criterii de clasificare ar putea 

crea imaginea unei structurări dezordonate jocurilor prezente în lecţia 

de educaţie fizică a copiilor de 10-11 ani din ciclul primar de 

învăţământ. Acest fenomen se datorează, în primul rând, multitudinii şi 

varietăţii obiectivelor realizate prin lecţia de educaţie fizică şi, pe de 

altă parte, a numărului foarte mare de mijloace existente, dinamica lor 

fiind în plin proces de desfăşurare. În final, apreciem că diversitatea lor 

este în consens cu diversitatea acţiunilor umane, în general, clasificate 

la rândul lor, după mai multe criterii. 

În continuare vom prezenta metodologia organizarii jocurilor 

dinamice cu elevii claselor primare sub formă de antrenament în circuit. 

Pentru ca jocul dinamic să contribuie la îndeplinirea sarcinilor educaţiei 

fizice este necesar să fie ales cu discernământ, ţinându-se seama de 

anumite cerinţe de bază. Această alegere condiţionează influenţarea 

pozitivă sub toate aspectele asupra subecţilor. 

Procedeele metodice folosite în organizarea jocurilor sunt 

următoarele: 

 demonstrarea, 

 explicarea, 

 repetarea, 

 corectarea, 

 controlul însuşirii procedeelor. 

Organizarea jocurilor dinamice se efectuează în mai multe etape. 

Pentru început, pedagogul descrie simplu şi laconic cum se desfăşoară 

jocul şi scopul acestuia. Explicaţiile lungi răpesc din timp, scad 

densitatea activităţii motrice şi distrag atenţia copiilor, cauzând 

indisciplina. Jocul trebuie explicat pe înţelesul lor. Important este ca 

explicațiile să catalizeze formarea reprezentărilor motrice 

corespunzătoare. Explicaţia plastică contribuie la captarea atenţiei 

copiilor şi participarea lor efectivă la joc. Tonul vocii, energic, al 
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pedagogului, stimulează interesul copiilor, îi înviorează şi-i 

mobilizează. 

După explicarea jocului sau în procesul lui, se trece la 

demonstrarea lui totală sau parţială, în funcţie de cunoştinţele copilului 

şi accesibilitatea pentru el. Amplasarea copiilor în timpul demonstraţiei 

le va permite o bună vizibilitate, totodată pedagogul îi va putea vedea 

pe toţi copiii. 

Demonstrarea jocului presupune şi imitarea mişcărilor de către 

pedagog (zborul unei păsări, modul de deplasare al unui animal etc.), 

iar copiii le vor repeta. Învăţarea prin intermediul imitaţiei trebuie să se 

desfăşoare astfel, încât copii să ajungă de la copierea iniţială a 

modelului până la reproducerea lui creatoare în timpul jocului. 

Eficienţa imitaţiei depinde de calitatea demonstraţiei exerciţiului şi de 

interesul copiilor, precum şi de capacităţilor motrice pe care aceştia le 

posedă. 

În concluzie, subliniem importanţa respectării următoarelor 

cerinţe: 

 demonstrarea corectă a jocului, 

 explicarea clară şi redarea la un nivel accesibil pentru copii. 

Se impune folosirea unei terminologii adecvate, care să-i ajute, in 

mare măsură, pe copii să-şi diferenţieze reprezentările şi noţiunile. 

În cadrul fiecărui joc, expunerea va fi încheiată cu enunţarea 

regulilor. Regulile vizează elementele constante privind aranjarea şi 

deplasarea copiilor, stabilesc drepturile şi obligaţiile lor, precum şi 

cerinţele obligatorii de comportare. 

Regulile se expun concis şi explicit, respectând necesitatea 

respectării lor în timpul jocului, precizând modul în care va fi apreciat 

rezultatul competiţiei şi atrăgând atenţia copiilor asupra modului de 

penalizare în caz de nerespectarea lor. 

Regulile nu trebuie să impună jocului un caracter rigid. Ele se 

stabilesc în funcţie de tema activităţii, de scopul urmărit, de 

posibilităţile oferite de baza tehnico-materială. Conform lor se pot 
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stabili noi reguli sau se poate adapta jocul la posibilităţi disponibile, la 

scopul propus. 

După explicarea şi demonstrarea jocului, pedagogul distribuie 

rolurile. Având rolul principal în joc, el dirijează acţiunea. 

Rolurile importante se împart celor mai buni executanţi, copiilor 

dinamici, cu iniţiativă. În cazul în care jocul se desfăşoară pe echipe, 

împărţirea copiilor trebuie făcută respectându-se principiul echităţii, al 

echilibrului de forţe, pentru a nu demobiliza executanţii prin crearea 

unor situaţii de inferioritate. 

Împărţirea materialului sportiv sau didactic se face înaintea 

semnalului convenit pentru începerea jocului (comanda verbală, de 

fluier, coborâre de steguleţ), pentru a nu distrage atenţia copiilor prin 

culoarea, dimensiunea  sau forma materialului întrebuinţat. 

Pedagogul va urmări permanent desfăşurarea jocului şi 

respectarea regulilor stabilite, dând dovadă de exigenţă şi obiectivitate 

şi luând măsuri contra celor care nu le respectă sau se comportă 

nedisciplinat. 

Penalizările aplicate gradat nu vor fi aspre, pentru a nu 

demobiliza copiii. De asemenea, pedagogul va evita ridiculizarea 

greşelilor comise. Spiritul imitativ şi de contradicţie al copiilor îi va 

determina pe cei în cauză să execute mişcarea incorectă în continuare. 

Corectarea greşelilor se efectuează chiar pe parcursul jocului. Dacă se 

constată o frecvenţă mare a lor, demonstrarea se repetă şi greşelile se 

corectează în mod individual. Corectarea se mai poate face prin 

observaţii, valabile pentru toţi copii, precum şi prin modificarea 

condiţiilor de joc. În primul rând, se vor lichida greşelile de bază  şi 

cele generale, apoi cele secundare. 

Pedagogul trebuie să urmărească consecvent corectitudinea 

executării acţiunilor, pentru ca copii să acţioneze cinstit, să le dezvolte 

curajul, încrederea în propriile forţe, stăpânirea de sine şi pasiunea 

pentru joc. 

Lupta colectivă a copiilor pentru victoria echipei, atingerea 

scopului comun favorizează prietenia, solidaritatea în acţiune, educă 
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spiritul de răspundere faţă de sine şi coechipieri. Pentru automatizarea  

deprinderilor sunt necesare repetări numeroase. 

Cel mai bun mijloc de perfecţionare a deprinderilor se realizează 

prin joc. Executarea repetată, în forme multiple a acţiunilor motrice 

asigură consolidarea acestora, în special prin jocurile cu caracter 

aplicativ. 

Fiecare copil, în funcţie de gradul de stăpânire a mişcărilor care 

compun acţiunea jocului, dezvoltă aptitudinile lui motrice, posedă 

calităţi specifice practicii organizate a jocurilor. 

O sarcină importantă a pedagogului este alegerea jocurilor în 

funcţie de particularităţile de vârstă şi de gradul de pregătire a grupei. 

La vârsta şcolară mică – 7-8 ani, se vor alege jocurile dinamice 

cu acţiuni şi reguli simple. La elevii de  9-10 ani, creşte gradul de 

complexitate al jocului, acţiunile şi regulile devin mai complexe, iar in 

clasa a IV-a se pot preda jocurile pregătitoare pentru însuşirea tehnicii 

de bază a unor jocuri sportive. 

Regulile jocului trebuie să fie simple, accesibile, să nu pericliteze 

însuşirea corectă a tehnicii unor deprinderi motrice. 

Jocul creează o stare de emulaţie, dublată de un consum energic 

mare, din acest considerent se impune o reglare raţională a efortului în 

funcţie de vârstă, dimensiunile terenului, greutatea şi volumul 

materialelor folosite, numărul de jucători, regulile folosite. Pentru a 

obține eficienţa scontată, jocul trebuie să fie foarte bine organizat; 

pregătirea locului de desfăşurare a materialelor folosite, organizarea 

colectivului, explicarea şi demonstrarea jocului, conducerea şi 

arbitrajul, dozarea efortului, stabilirea şi comunicarea rezultatelor. 

În toate verigile lecţiei de educaţie fizică, jocurile dinamice pot fi 

folosite cu eficienţă. 

În cadrul orelor de educaţie fizică la clasele I-IV, jocurile 

dinamice reprezintă mijloace specifice pentru învăţarea deprinderilor şi 

priceperilor motrice de bază şi utilitar aplicative, pentru dezvoltarea 

calităţilor motrice, dezvoltarea capacităţii de orientare în spaţiu, a 
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ritmului, a atenţiei şi pentru însuşirea tehnicii de bază a elementelor 

specifice jocurilor sportive. 

Orice exerciţiu de bază, în curs de învăţare, trebuie repetat de 

câteva ori. Să nu uităm, însă, că repetările prea frecvente provoacă 

monotonie în joc, totodată, exerciţiile eşalonate la intervale mari de 

timp pot fi uitate. 

Un joc nu trebuie executat până la survenirea oboselii, deoarece 

controlul corectitudinii executării începe să scadă, copilul pierde simţul 

direcţiei, al distanţei şi autocontrolul. 

Modificând condiţiile jocului, putem controla în ce măsură copii 

stăpânesc o anumită mişcare, dându-le totodată posibilităţile să-şi 

manifeste iniţiativa. 

Succesul jocului este condiţionat şi de finalul lui, când 

culminează elementul emoţional. Sfârşitul jocului trebuie să aducă 

copiilor cât mai multă satisfacţie. 

Odată cu încetarea jocului, se vor enunţa rezultatele obţinute. Se 

recomandă o scurtă analiză a desfăşurării jocului, însoţită de aprecieri 

individuale şi colective asupra comportării copiilor. Se vor evidenţia 

iniţiativa şi spiritul creator, succesele în executarea corectă a mişcărilor. 

Pedagogul trebuie să manifeste o grijă deosebită faţă de copiii timizi 

sau mai slab dezvoltaţi fizic şi să nu le sublinieze defectele, pentru a nu 

le crea complexe. La sfârșitul jocului, pedagogul va scoate în evidenţă 

aspectele pozitive ale participării copiilor şi le va adresa  cuvinte de 

încurajare pentru a-i stimula la participarea activă şi constantă în joc. 

Analiza succintă a jocului se încheie obligatoriu cu luarea 

poziţiei de drepţi şi salutul adresat echipei învingătoare (Ura! Ura! sau: 

Hip, hip, ura!, sau: Bum, bum, bum!). Fiecare joc are numirea sa. În 

cazul ştafetelor sau curselor, care nu au o denumire precisă, se 

recomandă ca fiecare echipă să aibă numele său. De exemplu, echipa 

ursuleţilor, iepuraşilor, veveriţelor, greierilor etc. Textul şi melodia 

utilizate în jocurile dinamice vor fi învăţate separat, înainte de 

activităţile libere sau în cadrul lor. 



261 
 

Astfel, ținând cont de momentele metodologice indicate mai sus, 

organizarea de astfel de lecții contribuie la sporirea intensității lecției, 

care, drept urmare, duce la rezolvarea cu succes a sarcinilor lecției, la 

sporirea interesului elevilor față practicarea exercițiului fizic. 
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UNELELE ASPECTE METODOLOGICE CE ȚIN DE 

ÎNVĂȚAREA PASĂRILOR ÎN JOCUL DE VOLEI DE CĂTRE 

STUDENȚII INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

Adrian LUNGU, lector  

 

Summary 
One of the most effective forms of exercise to practice within 

higher education institutions are sports sections in our case polling 

volleyball. Here students will learn and improve several elements and 

techniques of the game. In our case it is proposed applying 
experimental approaches to learning and development of volleyball 

game birds, which aims at improving the quality of their execution by 

students. 
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Jocul de volei ca disciplină sportivă și parte componentă a 

curriculumului universitar la disciplina „educație fizică‖ ocupă un loc 

foarte important în procesul de instruire al studenților din instituțiile de 

învățământ superior. Acest joc este destul de solicitat de majoritatea 

tinerilor de diferite vârste, inclusiv și a celor din învățământul 

universitar, acesta fiind destul de accesibil, emoțional și spectaculos. 

Urmărind evoluția jocului de volei pe plan internațional, 

observăm că acesta a sporit foarte mult în viteza de execuție a 

elementelor și procedeelor tehnice, în luarea deciziilor pe teren etc. S-a 

schimbat practic și însuși structura de execuție a elementelor tehnice 

cum sunt serviciile, preluările, pasările și altele. 

Ceia ce ține de pasări, acestea, la fel, s-au schimbat radical 

ținând cont de faptul că jocul a crescut în dinamism, iar ca urmare 

acestea trebuie îndeplinite cu o mai mare viteză și într-un timp cât mai 

scurt, pentru a nu da posibilitate adversarului să-și organizeze un sistem 

eficient de apărare. Din acest motiv, pasele de sus, spre exemplu, se 

îndeplinesc 80% prin săritură, ceia ce face ca timpul de execuție al 

acestora să fie cât mai mic.  

Cu părere de rău, acest procedeu tehnic în curriculumul 

universitar nu se regăsește, fiind considerat unul destul de dificil pentru 

însușire de către studenți. Cu toate acestea, practica demonstrează că 

procedeul dat poate și este necesar de a fi studiat în cadrul programului 

universitar în cadrul învățării elementului tehnic „pasările‖ . 

Aceasta, de fapt, a fost și direcția de cercetare pe care ne-am 

propus-o în cadrul studiul experimental preconizat cu studenții din 

cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖. 

Experimentul pedagogic s-a desfășurat în anul universitar 2015-

2016, cu studenții anului întâi de studii, pe parcursul unui semestru, 

unde s-a studiat anume jocul de volei. La începutul și sfârșitul 

experimentului pedagogic, studenții au fost testați la compartimentul 
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pregătirea tehnică în general, precum și nivelul de însușire a paselor de 

sus prin săritură, ceia ce, de fapt, a fost pus la baza ipotezei înaintate la 

începutul cercetărilor preconizate. 

 Pasele supuse testărilor au fost: 

• Pasa cu 2 mâini de jos spre înainte. 

• Pasa cu 2 mâini de jos spre înapoi. 

• Pasa cu 2 mâini de sus spre înainte. 

• Pasa cu 2 mâini de sus spre înapoi. 

• Pasa prin săritură cu 2 mâini de sus spre înainte. 

• Pasa prin săritură cu 2 mâini de sus spre înapoi. 

Pentru a realiza o bună pregătire tehnică, este necesar ca toate 

componentele procesului instructiv-educativ să fie îmbinate judicios, 

latura teoretică şi cea metodică având un aport considerabil în 

înţelegerea mecanismelor şi succesiunii logice a elementelor şi 

procedeelor tehnice specifice. Ca un ingredient secret în acest proces, 

considerăm că şi alegerea mijloacelor trebuie să aibă în vedere gradul 

de satisfacţie pe care-l oferă studentului, atât sub aspectul demersului 

metodic, cât mai ales prin prisma atractivităţii şi interactivităţii.  

La baza învăţării tehnice stau percepţiile studentului asupra 

evenimentelor conjuncturale, urmate de declanşarea unor acţiuni 

proprii, organizate adecvat din punct de vedere spaţial şi temporal, fiind 

dependente de predispoziţiile şi aptitudinile individuale. 

După A.Păcuraru, învăţarea procedeelor tehnice este considerată 

ca un proces de modificare adaptivă, sistematică şi relativ durabilă a 

comportamentului motric cerut sportivilor. Din această cauză, am 

urmărit învăţarea celor mai frecvente procedee fundamentale din jocul 

de volei, care se află într-o permanentă interdependenţă, condiţionând 

practicarea jocului global. 

De o importanţă vitală în completarea acestui proces o au 

metodele asigurării intuiţiei, după L.P.Matveev şi A. D. Novikov, ce 

sunt bazate pe perceperea directă sau indirectă a exerciţiilor care se 

învaţă, a diferitelor părţi, caracteristici ale acestora, a condiţiilor de 

executare. Printre cele mai importante în dirijarea mişcărilor şi 
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corectarea greşelilor de tehnică se numără metodele „retrăirii‖ orientate 

a mişcărilor, cu specificarea lor practică în condiţii special create, 

metodele de orientare care includ introducerea unor obiecte sau 

elemente de orientare în desfăşurarea actului motric, metodele 

conducerii şi programării senzoriale curente unde intervin analizatorii 

externi electronici şi metodele „informaţiei rapide‖, ce prevede primirea 

de către executant, a informaţiilor obiective asupra desfăşurării 

mişcărilor. 

Un şir de autori [3, 4, 5, 7] consideră că una din direcţiile de 

acţionare pentru îmbunătăţirea tehnicii în cadrul jocului de volei îl 

reprezintă reducerea greşelilor de tehnică, obiectiv care trebuie să 

vizeze o analiză preliminară, atentă a cauzelor care le produc, pentru o 

intervenţie precisă şi oportună. De asemenea, analizarea greşelilor de 

tehnică trebuie realizată în deplină concordanţă cu modelul, plecând de 

la particular spre general, căutându-se un echilibru între variabilele 

reprezentate de potenţialul biomotric, stabilitatea proceselor nervoase, 

excitaţia şi inhibiţia, sex şi vârstă. 

Constituirea greşelilor de tehnică, în repere calitative, are la bază 

o observare atentă, prealabilă a acestora, analiză care poate scoate la 

iveală abateri greu observabile în cadrul procesului instructiv-educativ, 

fiind necesare mijloace moderne de analiză şi control, precum aparate 

de fotografiat, camere video sau programe de calculator specializate. 

Coroborarea acestor mijloace, suplimentate de experienţa cadrului 

didactic, conduc într-o direcţie obiectivă evaluarea procedeelor tehnice 

din jocul de volei. 

Reieșind din cele menționate mai sus, a fost realizată o schemă 

metodologică de învățare și perfecționare a paselor în jocul de volei la 

nivelul treptei liceale, care a fost aplicată cu studenții anului întâi, care 

însușeau cursul de volei.  

De fapt, pasările se consideră procedee tehnice cu o structură 

motrice sofisticată, motiv pentru care acestea vor fi însușite nu în 

întregime, ci pe faze aparte, unde vor fi respectate un șir de cerințe 
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metodice, absolut necesare pentru o mai calitativă și mai rapidă însușire 

a acestora. O astfel de metodologie este axată pe două compartimente 

de bază, necesare pentru însușirea oricărui act motric – formarea 

imaginii actului motric ce urmează a fi însușit și mecanismul formării 

actului motric, adică succesiunea metodologică a mijloacelor de 

acționare necesare pentru însușirea acestuia. 

Referitor la primul compartiment, ce ține de formarea imaginii, 

aici există mai multe variante pentru a forma la copii o imagine clară 

despre procedeul ce urmează a fi însușit. Nici într-un caz nu se 

recomandă începerea însușirii procedeului tehnic fără ca acesta să fie 

clar înțeles la nivel imaginar de către student. Astăzi posibilitățile 

tehnice sunt foarte mari pentru a face acest lucru la un nivel calitativ 

destul de înalt. Printre cele mai răspândite căi de formare a imaginii 

studentului despre procedeul tehnic ce urmează a fi însușit sunt: 

demonstrarea diferitor filme de instruire video, care ușor pot fi 

amplasate în orice edificiu sportiv; demonstrarea diferitor planșete cu 

imaginile respective; demonstrarea imaginilor foto și, în sfârșit, 

demonstrarea  propriu-zisă a procedeului în condiții de joc, la început 

într-un tempou mai lent, apoi în condiții reale de joc.  

Procesul de formare a imaginii studentului despre procedeul ce 

urmează a fi însușit nu trebuie să fie de lungă durată de timp, lucru ce 

va duce la pierderea interesului copiilor față de însușirea acestuia. 

Pentru început, acesta nu va dura mai mult de 2-3 minute, în funcție de 

mijloacele de care dispuneți. Cu cât acestea sunt mai concrete și clare, 

cu atât mai puțin va dura procesul de familiarizare a copiilor cu 

procedeul dat. 

Vorbind despre cel de-al doilea compartiment de instruire, cum 

este formarea deprinderilor motrice, aici este necesar, ca în selectarea 

mijloacelor de acționare, să se țină cont strict de mecanismul 

transferului pozitiv al deprinderilor motrice, adică un mijloc de 

acționare să nu difere mult după structura sa cinematică de cel anterior, 

totodată fiind mai complicat ca acesta, la nivel structural. Conform 
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metodologiei generale de învățare a mișcărilor în jocurile sportive, în 

general, și în jocul de volei, în special, primele exerciții vor fi de ordin 

de familiarizare motrice, vor fi simple, se vor îndeplini într-un tempou 

lent și, de regulă, fără minge. E de remarcat faptul că mingea este un 

„excitant‖ foarte puternic pentru student și începerea învățării 

procedeelor tehnice imediat cu mingea nu vor fi încununate de succes. 

Este absolut necesar ca în timpul însușirii procedeelor tehnice, să 

se meargă pe învățarea paralelă a acestora. Adică, dacă este vorba de 

pasarea de sus, să se învețe paralel și pasarea de jos. Nu se va proceda 

la însușirea temeinică a unui procedeu ca apoi să se treacă la altul. 

După formarea unui stereotim motric puternic, este foarte greu să-l 

impui pe student să însușească alt procedeu al aceluiași element tehnic. 

Reieșind din cele menționate, mijloacele de acționare vor fi aplicate 

într-o consecutivitate clară, ținând cont de alternarea acestora conform 

celor menționate mai sus. 

Un alt moment important pentru însușirea elementelor și 

procedeelor tehnice este schimarea condițiilor de învățare a procedeelor 

tehnice. La început acestea se vor învăța în condiții foarte simple, fără 

implicarea diferitor situații complicate, ca, treptat, condițiile de 

executare a procedeului să se complice, până se ajunge la condiții reale 

de joc. Tot aici, e de menționat faptul că învățarea procedelor tehnice în 

condiții simple nu va avea o durată mare de timp. Odată cu formarea 

inițială a actului motric se va trece la schimbarea condițiilor de 

îndeplinire a procedeului tehnic, cel mai des apelând la diferite jocuri 

dinamice cu elemente din jocul de volei, acestea fiind numite și jocuri 

pregătitoare. E de menționat faptul că cel mai bine se consolidează 

procedeele tehnice în condiții de joc, unde copilul este motivat pentru 

rezultatul jocului și evident va depune maxime eforturi pentru 

îndeplinirea corectă și efectivă a oricărui procedeu tehnic. 

De fapt, acestea sunt unele și cele mai importante momente 

metodologice de învățare a procedeelor tehnice de pasare în jocul de 
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volei, iar respectarea acestora va favoriza pozitiv învățarea mai rapidă 

și la un nivel calitativ înalt al pasărilor. 
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JOCURILE DINAMICE LA LECȚIILE DE VOLEI CU ELEVII 

CLASELOR PRIMARE 

Marcel BODIU, lector superior  
 

Summary 

According to the laws, primary school pupils during lessons 

education only acquire elements of sports games and actual games 
espouse in the gymnasium. To have a good preparation in this 

proposed large-scale application of the elements of the game of 

volleyball as a game in physical education lessons. This will both 

qualitative learning the game and increase their level of physical 
training. 

 

În cadrul teoriei contemporane, consacrată problemei activităţii 

umane, jocului ca factor primordial de socializare, i se atribuie o 
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importanţă deosebită. Acesta este o acţiune specifică încărcată de 

sensuri şi tensiuni, întotdeauna desfăşurată după reguli acceptate de 

bunăvoie şi în afara sferei utilităţii sau necesităţii materiale, însoţită de 

simţăminte de înălţare şi încordare, de voioşie şi destindere  [1; 3]. 

Ideea de a folosi jocul în scopuri educative a fost încă din 

antichitate clar exprimată de Platon iar mai târziu, în vremea Renaşterii, 

de Vittorino da Feltre, apoi de Bacon, iar în epoca modernă de Froebel, 

Montessori, Decroly, Cerghit ş.a. Cu toate acestea, de-abia epoca 

noastră este aceea care a făcut din joc un adevărat instrument educativ 

didactic. 

Totodată, în cadrul multiplelor cercetări [1; 2; 7;] se menţionează 

rolul preponderent şi deosebit al jocurilor de mişcare cu elemente din 

diferite ramuri sportive, pentru formarea la elevii din clasele primare a 

anumitor capacităţi psiho-fizice, a priceperilor şi deprinderilor motrice, 

dar şi pentru orientarea şi selecţia iniţială în unele ramuri sportive. 

În acest context, o importanţă majoră în educaţia fizică a elevilor 

şi îndeosebi a elevilor din clasele primare, aparţine jocurilor de mişcare 

cu elemente din jocurile sportive, în cazul nostru fiind jocul de volei, 

care prin conţinutul lor specific de influenţare analitică competitiv-

individuală, posedă potenţialul formării la aceştia a capacităţilor socio-

psiho-motrice şi a atitudinilor de autoafirmare, autoevaluare şi a 

orientării valorice a personalităţii. 

Cu toate că autorii subliniază rolul jocurilor de mişcare cu 

elemente din volei în scopul perfecţionării procesului didactic al lecţiei 

de educaţie fizică şi a activităţilor instructive ale elevilor, aceştia nu 

acordă atenţia cuvenită sistematizării jocurilor în concordanţă cu  

particularităţile psiho-fizice ale vârstei elevilor, cât şi cu aspectul de 

programare şi planificare a educaţiei fizice la clasele primare. 

Abordarea insuficientă, a problemei jocului ca sistem pedagogic 

al educaţiei fizice şcolare, în formarea activităţilor integrative a 

elevului, dar şi lipsa elaborărilor teoretico-metodice privind practicarea 

jocurilor de mişcare cu elemente din volei, care posedă potenţialul 
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psiho-motric adecvat particularităţilor vârstei copiilor din clasele 

primare, a devenit factorul principal de actualizare a acestei cercetări. 

Conform datelor literaturii de specialitate, au fost selectate un șir 

de jocuri dinamice cu elemente preponderent din jocul de volei, care au 

fost clasificate și aplicate pe parcursul unui simestru de studii în anul 

școlar 2015-2016 cu elevii claselor a IV din Liceul Teoretic „Mihail 

Sadoveanu‖ din Chișinău. Pentru început au fost selectate două clase 

aproximativ egale din punct de vedere al performanțelor la disciplina 

„Educație fizică‖, una fiind numită grupă experimentală, unde, pe 

parcursul unui semestru, lecțiile de educație fizică au fost organizate 

prin aplicarea preponderentă a jocurilor dinamice cu elemente din volei 

și o grupă martor, unde lecțiile au decurs conform curriculei școlare 

pentru vârsta respectivă. Ambele clase au fost testate la indicatorii 

motrici, precum și a deprinderilor motrice la începutul și sfârșitul 

experimentului, iar apoi aceste date au fost prelucrate statistic și 

comparate între ele. 

În continuare vom prezenta metodologia, structura și conținutul 

jocurilor cu elemente din volei folosite la lecțiile de educație fizică cu 

elevii clasei experimentale. Penru început a fost realizată o clasificare a 

jocurilor dinamice cu elemente din volei. 

Jocurile dinamice reprezintă acţiuni motrice care angajează 

subiectul într-un comportament motric pentru a atinge un scop, în cazul 

nostru scopul, este perfecţionarea procesului instructiv-educativ în 

vadrul lecțiilor de baschet cu elevii claselor gimnaziale. 

Jocurile dinamice sunt mijloace sau instrumente de acţiune al 

căror conţinut, formă şi organizare conduc la efecte funcţionale stabile. 

Din punct de vedere metodologic, am stabilit diferite clasificări 

convenţionale care ne-au ajutat să facem o alegere a jocului în mod 

operativ. Criteriile utilizate sunt variate şi coplementare, nici unul 

dintre acestea, luate separat, nu pot să cuprindă marea varietate a 

efectelor diferitelor tipuri de jocuri. Fără a avea pretenţia că epuizăm 
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întreaga tipologie a jocurilor, ne vom opri în continuare asupra celor 

mai utilizate criterii. 

în funcţie de locul de desfăşurare [5]: 

- jocuri de interior; 

- jocuri de exterior. 

In lecţia antrenament a copiilor, jocurile dinamice se clasifică în 

funcţie de utilizarea lor în structura lecţiei de antrenament. In decursul 

anilor specialiştii în sport au promovat mai multe modalităţi de 

structurare a lecţiei: pe părţi, secvenţe, verigi, momente, etape, iar mai 

nou, situaţii de instruire. Astfel, avem jocuri dinamice utilizate în 

următoarele situaţii de instruire: jocuri pentru pregătirea organismului 

pentru efort, jocuri pentru influenţarea selectivă a aparatului locomotor, 

jocuri pentru dezvoltarea calităţilor motrice, jocuri pentru 

învăţarea/consolidarea acţiunilor motrice. 

In funcţie de numărul de participanţi [1]: 

- jocuri individuale; 

- jocuri colective; 

- jocuri pe echipe. 

După structura socială,  jocurile pot fi: demixtate (băieţi), sau 

mixte; 

După funcţiile îndeplinite, jocurile dinamice pot fi introductive 

(pregătitoare, cum sunt cele de încălzire), repetitive (de fixare a 

mecanismului de bază), asociative (de favorizare a transferului), 

creative (sub formă de joc aleator), de întrecere (competiţionale, 

noncompetitionale). In funcţie de ramura de sport predată, jocurile de 

mişcare sunt prezente în lupte, atletism, fotbal, baschet, volei, 

gimnastică. Jocurile dinamice se folosesc în paralel şi în alte ramuri 

sportive, spre exemplu, în atletism. Astfel jocurile pentru alergare, 

sărituri şi aruncări se folosesc pentru a obişnui elevul cu acţiunile 

motrice specifice luptei. De asemenea, avem jocuri pentru alergarea de 

rezistenţă; jocuri pentru alergarea de viteză, jocuri pentru săritura în 

lungime; jocuri pentru săritura în înălţime. 
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In funcţie de elementele tehnice, jocurile de mişcare pe care le-

am utilizat în lecţia de antrenament sunt sistematizate astfel [C.Roman, 

F. Biro]: 

- jocuri pentru deplasarea /pregătire fizică generală; 

- jocuri pentru ţinere; 

- jocuri pentru mişcări înşelătoare; 

- jocuri pentru contactc; 

- jocuri pentru marcaj şi demarcaj. 

Jocurile dinamice pot fi sistematizate în funcţie de deprinderile 

motrice de bază asupra cărora acţionează. Astfel, prezentăm 

următoarea clasificare, în opinia autorului Gh. Mitra, Al. Mogoş [6]: 

- jocuri pentru mers; 

- jocuri pentru alergare; 

- jocuri pentru contact; 

- jocuri pentru sărituri. 

În funcţie de calitatea motrică pe care o influenţează, jocurile 

dinamice se clasifică astfel, în accepţia autorilor C.Roman, F.Biro [2]: 

- jocuri pentru dezvoltarea vitezei; 

- jocuri pentru dezvoltarea rezistenţei; 

- jocuri pentru dezvoltarea îndemânării; 

- jocuri pentru dezvoltarea forţei; 

- jocuri pentru dezvoltarea supleţei. 

De asemenea, în funcţie de grupele musculare  pe care le 

influenţează, jocurile sunt împărţite astfel: 

- jocuri pentru muşchii membrelor superioare şi muşchii gâtului; 

- jocuri pentru musculatura trunchiului; 

- jocuri pentru musculatura membrelor inferioare. 

In funcţie de intensitatea efortului, din lecţia de antrenament, 

jocurile sunt ordonate astfel: 

- jocuri cu intensitate mică; 

- jocuri cu intensitate medie; 

- jocuri cu intensitate mare. 



272 
 

Jocurile mobile pot fi ordonate şi în funcţie de conţinutul lecţiei 

de antrenament: 

- jocuri pentru pregătirea fizică generală; 

- jocuri pentru pregătirea tehnică; 

- jocuri pentru pregătirea tactică. 

După cum se observă, numeroasele criterii de clasificare ar putea 

crea imaginea unei structurări dezordonate jocurilor prezente în lecţia 

de antrenament a copiilor.  

Acest fenomen se datorează, în primul rând, multitudinii şi 

varietăţii obiectivelor realizate prin lecţia de educaţie fizică şi, pe de 

altă parte, a numărului foarte mare de mijloace existente, dinamica lor 

fiind în plin proces de desfăşurare. In final, apreciem că diversitatea lor 

este în consens cu diversitatea acţiunilor umane, în general, clasificate, 

la rândul lor, după mai multe criterii. 

În continuare exemplificăm clasificarea şi enumerarea jocurilor 

utilizate în cadrul experimentului. Facem menţiunea că descrierea 

jocurilor utilizate este prezentată pe larg. În continuare vom prezenta 

complexe de jocuri de mişcare orientative pentru însuşirea şi 

consolidarea diferitelor elemente şi procedee tehnice, precum şi pentru 

studierea diferitelor acţiuni tactice. 

Pentru Obişnuirea cu mingea se recomandă următoarele jocuri cu 

caracter orientativ: „Caută-ţi mingea‖; „Rostogoleşte mingea‖; 

„Mingea în presă‖; „Câinele şi pisica‖; „Fuga după minge‖; „Alergare 

cu trecere prin cerc‖; jocuri cu rostogolirea mingii în suveică, jocuri cu 

rostogolire şi ocoliri de obstacole, jocuri cu transportarea obiectelor de 

diferite mărimi, jocuri cu transportare şi rostogolire. 

Jocuri cu caracter orientativ pentru Deplasarea în teren: 

„Găseşte-ţi pereche‖, „Prinde-1 pe cel din faţă‖, „De-a prinselea‖, 

„Alergare în trei picioare‖,  „Leapşa în doi‖, „Urmăritorul dă 

leapşa‖, „Vânătorul şi potârnichile‖, „Care-i mai iute‖, „Întrecerea 

perechilor‖, „De-a paznicul‖. 

Conform clasificării jocurilor cu elemente din volei, a fost 

alcătuită o programă experimentală, unde au fost prevăzute toate 



273 
 

cerinţele indicate în clasificarea exemplificată. Astfel volumul jocurilor 

aplicat în cadrul lecţiilor de antrenament a fost aproximativ de 45-50%, 

după cum urmează:  

• partea  pregătitoare 70-75%; 

• partea de bază 30-35%; 

• partea de încheiere 40-45%. 

Această clasificare a stat la baza desfăşurării experimentului 

pedagogic cu folosirea elementelor tehnice din baschet. Menţionăm că 

am exemplificat cele mai eficiente jocuri pe care le-am utilizat. 

Unul din componentele principale la pregătirea elevilor ciclului 

primar, la lecţia de jocuri sportive (volei), este pregătirea tehnică, cu 

alte cuvinte, nivelul însușirii procedeelor tehnice din jocul de volei. 

Conform curriculumului școlar la disciplina „educație fizică‖, 

compartimentul volei, aici sunt preconizate însușirea mai multor 

procedee tehnice dintre elementele de bază, care sunt pasările, 

preluările, serviciile.  

Există mai multe procedee metodice de instruire a elevilor în 

cadrul însușirii jocului de volei. Una dintre cele mai eficiente, după 

părerea noastră, este aplicarea jocurilor dinamice cu elemente din jocul 

de volei la lecțiile specializate în acest joc. 

În acest context, la începutul și sfârșitul cursului de volei 

(conform planului de lucru anual) s-a organizat testarea elevilor claselor 

a patra privind însușirea elementelor și procedeelor tehnice. A fost 

stabilit un bloc din 3 teste, şi anume: 

 pasarea de sus la perete (30 s); 

 preluarea de jos de la perete; 

 serviciul de jos. 

Pentru o mai bună înțelegere a rezultatelor înregistrate, vom 

prezenta în paralel, comparând indicatorii grupei martor și grupei 

experimentale. Menționăm că grupa martor este grupa care a aplicat 

metodologia tradițională de instruire la jocul de volei, iar grupa 
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experimentală este grupa care a aplicat pe parcursul însușirii cursului de 

volei complexe de jocuri dinamice cu elemente din acest joc. 

Așa spre exemplu, la exerciţiul de control „pasarea de sus la 

perete‖, în grupa martor rezultatul, la început de curs, a fost de 28,3 

pasări la perete. Aproximativ același rezultat l-au demonstrat și elevii 

din grupa experimentală – 29,4 pasări, lucru ce ne vorbește despre 

omogenitatea grupelor la început de experiment. La finalul 

experimentului ambele grupe și-au îmbunătățit performanțele, însă 

rezultate, evident mai înalte, au demonstrat elevii din grupa 

experimentală, care și-au îmbunătățit performanțele în mediu cu 10 

pasări, față de doar 3 pasări, în grupa martor. 

Un alt indicator a fost „preluarea de jos la perete‖ în 30 secunde. 

Ca și în cazul precedent, rezultatele inițiale au fost aproximativ la 

același nivel, ca la finalul experimentului, acestea să crească în ambele 

grupe, însă cu o pondere mai considerabilă fiind în grupa 

experimentală. 

Destul de interesante s-au primit rezultatele la sfârşitul 

experimentului pedagogic la proba „serviciul de jos‖, unde elevii urmau 

să îndeplinească 10 servicii de la distanța de 6 metri, scopul fiind 

servirea peste fileu.   

La începutul experimentului ambele grupe au înregistrat în mediu 

3,1 - 3,3 servicii reușite, ca, la finalul experimentului, rezultatele să 

atingă 5,2 reușite, în grupa martor și 8,1, în grupa experimentală, unde, 

în urma calculelor matematice, diferența s-a demonstrat a fi 

semnificativă din punct de vedere statistic (P<0.05). 

Prin urmare, analizând toate rezultatele în ansamblu, se observă 

clar prioritatea grupei experimentale privind însușirea elementelor și 

procedeelor tehnice prevăzute de curriculumul școlar la această vârstă. 

Acest lucru se datorește, în primul rând, faptului aplicării jocurilor 

dinamice la lecțiile de educație fizică, fapt ce a dus la transferul pozitiv 

al deprinderilor motrice, care, la rândul său, s-au răsfrânt asupra 
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însușirii calitative a tehnicii de joc, fapt demonstrat prin rezultate 

concrete în acest sens. 
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СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ ПО БАДМИНТОНУ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

Александр АНГЕЛ, ст. препод. 
 

Summary 
Reforms have taken place in higher education institutions in 

Moldova brought some changes in discipline "Physical Education", 
where students attend physical education classes only two semesters in 

the first year of study. Motivating students on practice exercise 

proposed organizing sports sections outside the classroom as sports 
sections where they will have the opportunity to practice sports you 

want a sample, in this case the game of badminton. 

 
Исходя из многочисленных реформах предпринятых в 

последнее время в системе образования в Республике Молдова, в 

том числе и в высшем образовании, были предприняты ряд 

существенных мер направлены на улучшение качества 

образования будущих специалистов различных отраслей. Это в 
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полной мере касается и педагогических вузов, где готовятся 

педагогические кадры для различных учебных заведений системы 

образования.  

В данном контексте большинство учебных дисциплин 

потерпели определѐнные изменения, как в количественном, так и в 

качественном отношение. Не является исключением и предмет 

«физическое воспитание», где количество часом по данному 

предмету существенно сократилось и студенты, для пополнения 

двигательного режима, записываются в спортивных секциях во 

второй половине дня. Одна из таких секций в Государственном 

педагогическом университете является секция по бадминтону, где 

необходимо соблюдать определѐнные закономерности по отбору 

студентов в данных секциях. 

Говоря о спортивном отборе, это процесс поиска наиболее 

одаренных спортсменов, способных достичь высоких результатов 

в конкретном виде спорта. 

Таким образом, спортивный отбор должен решать задачу 

выявления перспективных спортсменов, из которых можно 

подготовить выдающихся спортсменов, а спортивная ориентация - 

определить стратегию и тактику этой подготовки в системе 

обучения и тренировки [1; 8]. 

Одаренность человека в любом виде деятельности 

определяется наличием у него способностей к этой деятельности. 

В свою очередь, эти способности характеризуются такими 

свойствами индивидуума, которые делают его пригодным к какой-

нибудь специфической работе. 

Однако человек не рождается с явными способностями, а 

обладает лишь задатками к их приобретению, находящими свое 

выражение в анотомо-физиологических особенностях. 

Генетический анализ антропометрических характеристик 

человека с целью установления влияния на них наследственных и 

средовых факторов проводился многими исследователями. В 
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результате была выявлена бесспорная генетическая детерминация 

многих антропометрических показателей. 

Первые научные исследования принадлежат Гальтону, 

Пирсон, Фишеру. Изучив длину тела у родственников разной 

степени родства, они пришли к заключению, что наследственность 

ее в парах родители-дети выражена на 1/2, дети-бабушка-дедушка 

на – 1/4, двоюродные братья и сестры на – 1/8. 

Также была выявлена четкая генетическая обусловленность 

и массы тела (правда в меньшей степени, чем длины). С 

увеличением степени родства генетическая зависимость длины и 

массы тела повышается. Это доказывает значительную 

детерминированность этих показателей индивидуальным генотипом. 

Дети высоких родителей обычно выше их. Дети родителей 

значительно отличающихся по росту друг от друга, обычно выше, 

чем дети родителей с одинаковым ростом. Дети высокой матери и 

низкого отца выше, чем дети высокого отца и низкой матери. 

Корреляция по росту между матерью и ребенком большая, чем 

между ребенком и отцом. 

Таким образом, с определенной долей уверенности длину 

тела детей можно предсказать по длине тела родителей. Кроме 

того, наследственная обусловленность морфологических 

признаков различна у представителей мужского и женского пола. 

Несмотря на то, что морфологическая конституция испытывает 

некоторые изменения. 

В определенные возрастные периоды, в целом она все-таки 

более или менее постоянна, поэтому данные ее могут 

использоваться практически в любом возрасте. 

Кроме того, можно утверждать, что наибольшее внимание 

генетических факторов испытывают продольные размеры тела, 

меньшее - широтные размеры и еще меньшее - объемные размеры, 

то есть обхват тела [2; 7; 8]. 

Таким образом, благоприятные антропометрические 

показатели в избранном виде спорта определяют биомеханическую 
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характеристику организма человека как систему рычагов в 

передаче усилий, а следовательно и коэффициент полезного 

действия. 

Если морфометрические особенности человека в 

генетическом аспекте изучались довольно широко, то этого 

нельзя сказать относительно физиологических признаков. 

Согласно полученных данных, величина частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) лабильная и не испытывает влияний 

генетических факторов, однако низкие величины ЧСС наследственно 

обусловлены. Это положение следует особенно учитывать, 

поскольку брадикардия - один из показателей тренированности. 

Влияние генетических факторов на респираторные 

функции человека также изучено недостаточно. Известно, что 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ) находится под преобладающим 

влиянием жизненных факторов, в отличие от частоты дыхания, 

время задержки дыхания наследственно детерминировано. 

Еще более яркая картина просматривается при анализе 

результатов исследования кардио-респираторной системы во 

время физических и психоэмоциональных нагрузок. Было 

определено, что механизм регуляции этих систем при нагрузках 

испытывает влияние генетических факторов, которые наиболее 

отчетливо проявляются в фазах вступления в работу и выхода из 

нее. 

Таким образом, в состоянии покоя вариабильность 

показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

обусловлена преимущественно условиями среды, а роль 

генетических факторов незначительна. При физических и 

психоэмоциональных нагрузках роль наследственных факторов 

значительно возрастает. Следовательно, можно утверждать, что в 

случаях, когда наблюдаются резкие изменения внешней и 

внутренней среды организма (например, в условиях спортивных 

соревнований высокого уровня), преобладающее значение в 
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ответной реакции приобретают генотипически 

детерминированные особенности индивида [8; 9]. 

Вопрос о наследовании психологических особенностей 

человека представляется еще более трудным, чем вопрос 

генетической обусловленности физиологических и 

морфологических признаков. Тем не менее. кроме доказательств 

генетической зависимости уровня интеллектуальных 

возможностей детей имеются данные, показывающие степень 

влияния наследственности на некоторые показатели темперамента 

и личности людей. 

Естественно, что познания роли генотипа в поведении 

человека остается основной задачей генетики поведения, так как 

его генетические механизмы оказывают большое влияние на всю 

систему воспитания и обучения детей. 

Таким образом, человек не рождается с явными способностями, а 

обладает только задатками к их приобретению, находящими свое 

выражение в анатомо-физиологических и психоэмоцианальных 

особенностях. Способности постоянно формируются в процессе 

деятельности, обучения и воспитания и во многом зависят от факторов 

внешней среды. При этом вопрос оценки доли влияния наследственных 

или средовых факторов на формирование способностей является 

спорным и не может быть успешно решен до тех пор, пока не будут 

учтены и количественно измерены все многочисленные факторы, 

влияющие в той или иной степени на становление этих способностей [5; 

6]. 

В связи с указанными обстоятельствами можно отметить 

необходимость направленности всей деятельности человека в 

полном соответствии с комплексом его способностей. По мнению 

Е.П.Ильина, можно считать безнадежным воспитать у человека 

такую способность, задатки для которой у него отсутствуют. 

Задатки - это врожденные морфо-функциональные и психо-

эмоциональные особенности человека (биохимические, 

вегетативные, двигательные, сенсорные, интеллектуальные и др.), 

которые проявляются в различных по сложности уровнях 
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деятельности. Кроме того, к задаткам можно отнести: свойства 

нервной системы - силу, подвижность и баланс нервных 

процессов, типологические особенности проявления свойств 

нервной системы [9]. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что 

задатки являются основой способностей, которые выступают как 

индивидуальные особенности человека, определяющие 

успешность приобретения знаний, умений, навыков и проявления 

двигательных действий, но которые сами к наличию этих качеств 

не сводятся. 

Кроме того, в структуре способностей выделяются общие и 

специальные способности. 

Общие способности – определяют усиленность выполнения 

широкого круга деятельности – это интеллект, творчество, 

оригинальность, психолоторика, качества физического развития и 

др. 

Специальные способности – это качества, определяющие 

успех в специальной деятельности – это прежде всего свойства 

личности – природные свойства - скорость восприятия, мышление, 

воображение, эмоциональность, воля, коммуникабельность; 

нравственные свойства – мировоззрение в форме убеждений, 

моральные нормы; межличностные отношения – чуткость, 

отзывчивость, благородство, доверчивость, гуманизм; отношение 

к самому себе – требовательность, самокритичность, гордость, 

уверенность в себе и т. п.; отношение к материальным ценностям и 

отношение к различным видам деятельности – к учебе, труду и 

спорту. 

Спортивная ориентация и отбор не одномоментные 

мероприятия в том или ином этапе спортивного 

совершенствования, а практически  непрерывный процесс, 

охватывающий всю многолетнюю подготовку спортсмена. 

Проблема отбора должна решаться комплексно с 

применением педагогических, медико-биологических и психолого-
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социологических методов исследования. При этом педагогические 

методы исследования позволяют оценить уровень развития 

физических качеств, обучаемость, определяющих техническую 

подготовленность занимающихся. 

Медико-биологические методы исследования дают 

информацию о морфофункциональных особенностях, состоянии 

анализаторных систем и уровне физического развития 

спортсменов. На основе психолого-социологических исследований 

определяются особенности психики занимающихся и выявляются 

интересы людей к занятиям спортом. 

По мнению Костин В.А. существует возможность 

относительно точного прогнозирования спортивных способностей 

применительно к избранному виду спорта, исходя из 

определенной системы общих положений, наиболее ей 

характерных. Суть этих положений состоит в следующем: 

1. Спортивные способности во многом зависят от 

наследственно обусловленных признаков, отличающихся своей 

консервативностью. В этой связи при прогнозировании 

способностей следует учитывать, прежде всего, малоизменчивые 

признаки (консервативные), которые в значительной степени 

определяют успешность спортивной деятельности в будущем. 

Консервативные (не поддающиеся тренировке, например, 

длинотные размеры тела) и неконсервативные (изменяющиеся под 

влиянием тренировки, например, силовые способности).  

Компенсируемые и некомпенсируемые. 

Компенсируемые – когда низкий уровень одних показателей 

возмещен (компенсирован) высоким уровнем других показателей. 

Например, невысокий рост баскетболиста может быть 

компенсирован высокой прыгучестью или высоким процентом 

попаданий дальних бросков. И наоборот, низкий показатель МПК 

не может быть компенсирован никакой техникой. Таким образом, 

при отборе необходимо ориентироваться, прежде всего, на 

консервативные некомпенсируемые показатели.       
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2. Большинство наследственно обусловленных показателей 

можно объективно оценить только при предъявлении к организму 

занимающихся максимально высоких требований. 

3. Для установления относительных консервативных 

признаков, при оценке спортивной пригодности занимающихся, 

необходимо использовать неадекватные тесты, отражающие 

динамику исследуемых показателей под влиянием тренировки. 

При этом, для повышения адекватности содержания тестирования 

необходимо учитывать как исходный уровень, так и темпы их 

роста. 

4. Развитию определенных функций и качеств присущa 

гетерохронность, что определенной степени предопределяет 

наличие различий в структуре способностей (общих и 

специальных) в различные периоды тренировки, что весьма важно 

при наметившейся тенденции омоложения спортсменов высокой 

квалификации. 

5. Структура спортивной деятельности в каждом виде спорта 

очень сложная, что в свою очередь определяет необходимость 

изучения ее факторов, от которых зависит успешность в 

соревнованиях. 

6. Определение спортивной пригодности необходимо вести 

на комплексном применение различных методов исследования, 

что позволит получить объективные данные об основных сторонах 

подготовленности занимающихся. 

Кроме того, отбор носит принудительный характер по 

отношению к тем, кто не может осуществить свои намерения, 

оказывается обиженным, но конечная цель его гуманна. Отбирая 

одаренных, специалисты в определенной степени гарантируют 

спортивный результат и удовлетворенность спортсмена от занятий 

избранным видом спорта [Б.А.Ашмарин]. 

Таким образом, представленный анализ основных 

теоретических аспектов существующей системы спортивной 

ориентации и отбора занимающихся для занятий спортом 
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указывает на наличие сложившихся в теории и практике спорта 

представлений по всем положениям этой системы. При этом, в 

связи с задачами нашей работы более полного рассмотрения 

требует стадия предварительной ориентации и отбора на 

начальном этапе многолетней подготовки спортсменов. 

Именно, эти и другие условия необходимо соблюдать 

педагогическим кадрам при отборе студентов и не только, в 

спортивных секциях по бадминтону. 
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TIC ȘI FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ȘI MANAGERIAL 

 

ACTIVITĂȚI VALORIFICATE ÎN MANUALULUI DIGITAL DE 

LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CLASA A II-UA 

Natalia BURLACU, dr., conf. univ.,  

Nicolae BALMUȘ, dr., conf. univ. 

 
Summary  

Begining with 2010 different countries boost the appearance of 

numerous digital teaching resources among which are some versions of 
digital textbooks (DT). Research of existing DT's diversity offered by 

producers from the relevant countries enables us to make a brief 

comparative analysis of given educational products and express our 
opinions regarding of opportunities' set embedded in these DT in 

comparison with possibilities of activities valorized in DT of Romanian 

language in the version proposed by the authors. 

 
I. Introducere. Începând cu anul 2010 diferite ţări ale lumii, 

predominant, cele unde calitatea procesului de predare-învățare-

evaluare din sistemul educațional mereu a constituit o prioritate a 

dezvoltării naționale (Franța, SUA, Rusia, Coreea de Sud, Emiratele 

Arabe Unite, etc.) – impulsionează apariția numeroaselor resurse 

didactice în format digital, printre care sunt și unele versiuni de 

manuale digitale (MD). Cercetarea diversității de MD existente, oferite 

de producătorii din țările corespunzătoare, ne permite să venim în 

continuare cu o succintă analiză comparată a produselor educaționale 

date și să ne exprimăm vizavi de ansamblul de oportunități integrate în 

MD propriu-zise. 

II. Analiza condiției actuale a MD. În Franța, de emiterea MD 

se ocupă mai multe firme mari, precum Hachette Education și Nathan 

[1, pp. 316-322].  

MD de limba franceză „Bled CE2‖ dezvoltat de Hachette 

Education, autori: Daniel Berlion, Édouard Bled, accesibil la: 

http://ene.hachette-livre.fr/extrait/9782011182746, este dotat cu 
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facilități, precum: 

1. Afișarea conținutului didactic al MD în regim dual (a câte o 

pagină sau a câte două pagini), unde există posibilitatea de returnare la 

materialul vizualizat anterior. 

2. Diverse comenzi de lansare rapidă afișate pe bara inferioară 

de instrumente: cuprins; zoom 100-400%; lupa (zoom selectiv). Aici 

sunt incluse: pictograma espace personnel (permite crearea sau 

importarea unor secvențe de curs); camera ce oferă posibilitatea de 

efectuare a capturilor de ecran; opțiunea Bookmarks, care facilitează 

fixarea unor semne de carte, etc. 

3. Un set de alte comenzi de lansare rapidă speciale afișate pe 

bara superioară de instrumente, precum sunt: crearea de adnotări, 

secvențe sonore, adăugare de resurse personale (fișiere: audio, video, 

*.exe, hyperlink-uri din Internet, etc.). 

4. MD este foarte bine adaptat pentru a fi proiectat și utilizat 

activ pe tabla interactivă. 

MD MultiSupport de limbă franceză, oferit de după Hachette 

Education, este disponibil în versiunea demo on-line și poate rula pe 

PC/MAC, Tablettes, ENT, Multisupport. Elaboratorii susțin ca drept 

conținut didactic MD oferă o gamă largă de peste 500 de exerciții în 

toate compartimentele limbii franceze: gramatică, ortografie și 

conjugare cu care este posibil de lucrat în format tradițional și / sau 

mixt. În cazurile aplicării MD în format mixt este necesar accesul la 

clasele multimedia și / sau cele cu video proiectoare, deoarece pe ici-

colo sunt personalizare niște instrumente digitale ușor de utilizat. 

Deși elaboratorii Hachette Education afirmă ca manualul dat este 

un MD înzestrat cu animație, răsfoindu-l nu le-am găsit și am constatat 

că poate în versiunea DEMO acestea nu sunt accesibile. Așa dar, după 

părerea noastră, chiar dacă și sunt careva animații în versiunea 

completă, îndrăznim să presupunem că ar fi unele destul de modeste. 

Elaboratorii din Rusia au lansat și ei mai multe versiuni de MD 
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la diverse obiecte de studiu preuniversitar. Unul dintre cele mai mari 

centre științifice și educaționale din Rusia care este interesat de astfel 

de elaborări este Incorporated Publishing Group „Dropha‖ – „Ventana-

Graf‖ («ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ»). Toate manualele publicate 

de editura în cauză sunt integral aprobate de către organizațiile 

specializate ale Academiei Ruse de Educație și ale Academiei de Științe 

din Federația Rusă și sunt incluse în listele de manuale federale 

recomandate și / sau aprobate pentru a fi utilizate în procesul 

educațional și în implementarea unor programe educaționale ale 

instituțiilor de învățământ general acreditate de stat. Pe site-ul oficial al 

companiei [3] sunt prezentate elaborări de manuale tradiționale și MD 

la peste 29 de domenii de studiu a didacticii moderne, inclusiv pentru 

educația preșcolară și învățământul primar. 

Printre dezvoltările reușite de MD ale Rusiei se numără și 

software-ul elaborat după manualul de limbă rusă de clasa a II-a, după 

Ramzaeva T.G. (Рамзаева Т.Г.), propus spre comercializare și utilizare 

în școala primară și, actual, existent în două volume, partea I [7] și II.  

Manualul este recomandat pentru utilizare de către Ministerul 

Educației și Științei al Federației Ruse și, deși fiind emis de-abia la 

02.11.2016, deja este inclus în lista federală a manualelor. Adițional, 

versiunea imprimată a manualului este însoțită de următoarele 

elaborări, în format tradițional și ele: 

 „Тетрадь для упражнений по русскому языку и речи‖ – 

caiet pentru exerciții de limba rusă orală și scrisă, destinat elevilor; 

 „Русский язык. 1—4 классы‖ – ghid metodologic destinat 

învățătorilor de clasele primare la disciplina limba rusă. 

Ambele versiuni, tradițională și digitală, sunt elaborate din 

considerentul de 5 ore academice pe săptămână. Manualul este 

conceput pentru a fi utilizat în școlile medii cu profil teoretic din Rusia.  

MD dat este menit pentru a rula atât on-line, cât și de pe 

calculatorul personal al elevului / profesorului și este comercializat pe 
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CD. Varianta demo a MD este disponibilă celor interesați doar într-un 

volum de cca 10%. Prezentul MD dotat cu regimuri de Zoom In 

(micșorarea vizualizării conținutului), Zoom Out (mărirea vizualizării 

conținutului) și FullScreen On/Off (interschimbarea regimului de 

vizualizare dintr-o fereastră standard în una de ecran complet) și doua 

regimuri de vizualizare a conținutului didactic (câte o pagină / sau câte 

două).  

Constatăm că alte instrumente de lucru cu MD dat nu există, 

conținutul MD în cauză reproduce unul la unul versiunea manualului 

tradițional, iar activitățile interactive lipsesc totalmente! 

În România, publicul interesat poate accesa liber circa 25 de 

manuale digitale pe platforma https://www.manuale.edu.ro/. În site-ul 

lansat ce colegii români figurează și MD pentru clasa a II-a la disciplina 

academică Comunicare în Limba română, care conține 6 cărți cu 

denumiri, plus minus aproximative, dar având conținuturi didactice 

corespunzătoare programului şcolar de Limba română de clasa a II-a. 

Manualele de Comunicare în Limba română au fost lansate de 

astfel de edituri celebre, dar concurente între ele, precum: SC CD Press 

SRL; SC Intuitext SRL, SC Grupul Editorial Art SRL în colaborare cu 

SC Infomedia PRO SRL; Asociația Editura Didactică și Pedagogică în 

colaborare cu Ascendia Design SRL; Asocierea S.C. Humanitas S. A. 

în colaborare cu SC Forward SRL; Asocierea Corint Junior SRL în 

colaborare cu tipografia Everest 2001 SRL (vezi Figura 1). 

La modul general, MD prezentat pe 

https://www.manuale.edu.ro/, atât versiunea tradițională, cât și cea 

digitală, succint pot fi descrise în felul care urmează:  

https://www.manuale.edu.ro/
https://www.manuale.edu.ro/
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Figura 1.Versiunile MD la obiectul Comunicare în Limba română, 

clasa II (Romania) 

 Manualele de Comunicare în Limba română pentru clasa a II-

a sunt împărțite în două volume, fiecare dintre ele având câteva unități 

clar structurate, care ajută deopotrivă profesorul și elevul să parcurgă cu 

ușurință conținuturile programului școlar.  

 Varianta tipărită este însoțită de cea digitală disponibilă pe 

CD-ul aferent fiecărui semestru.  

 Exercițiile propuse pun accentul pe creativitate și comunicare, 

pe formarea și dezvoltarea vorbirii orale și scrise, prin: texte literare 

epice și lirice de proporții reduse, corespunzătoare nivelului de studii; 

activități în echipă; învățarea prin descoperire; etc;  

 Design-ul manualului este modern și atrăgător, iar exercițiile 

sunt însoțite de numeroase imagini sugestive care ajută copilul să 

înțeleagă și să asimileze informațiile într-un mod plăcut. 

Putem afirma cu siguranță, că MD de educație lingvistică (vezi 

Figura 1) din Romania sunt dotate cu mai multe elemente interactive, 

decât MD franceze și / sau rusești, deși în accepția noastră activitățile 

interactive trebuie și pot fi prezente în astfel de elaborări într-un număr 

mult mai mare. 

III. Condițiile dezvoltării MD în Republica Moldova. În 2015 

în Republica Moldova este prezentată și devine cunoscută concepția 
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MD care declară mai multe obiective. Printre ele figurează idea că 

procesul de elaborare şi implementare a MD tinde spre „[…] 

modernizarea instrumentarului informatic al elevilor şi al cadrelor 

didactice […]‖ [5, p. 5], iar trecerea către un mediu informaţional 

digital se preconizează a fi „favorabilă şi prietenoasă‖ [ibidem] şi „care 

ar asigura realizarea unei instruiri de calitate‖ [ibidem]. 

Pe site-ul oficial CTICE (Centrul Tehnologii Informaţionale şi 

Comunicaţionale în Educaţie a Republicii Moldova) găsim în liberă 

circulație toate seturile de manual școlare, la toate treptele și 

disciplinele de învățământ preuniversitar în format *.pdf [4].  

Suntem de părerea că acest gen de manuale scanate în *.pdf nu 

reprezentă nici într-un caz MD despre care se discută de atâta timp. 

Informaticienii și elaboratorii de produse program conștientizează că 

MD dezvoltate în corespundere cu concepția declarată nu sunt ușor de 

realizat și că nu scanarea în format *.pdf transformă un manual 

tradițional în unul digital.  

IV. Descrierea MD de limbă română pentru clasa a II-a 

elaborat în Republica Moldova.  

Reieșind atât din cele expuse mai sus, cât și din considerentele că 

(1). procesul de predare este un act de înaltă creație profesională al 

pedagogului în cadrul căruia aceeași temă / lecție poate fi predată în 

mod diferit de diferiți profesori, iar (2.) actul de învățare al elevului 

este un proces individual, complex, intim și, din nou, pertinent creației, 

la opinia notorie a lui Marin Vlada vis-a-vis de cea mai importantă 

contribuție inovațională adusă de MD reprezentată „[…] de activităţile 

multimedia interactive de învăţare (AMII) ce pot avea următoarele 

clase de complexate şi care oferă o continuitate a acumulărilor / 

competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare (atât 

individuală, cât şi în activităţi de grup): static, animat, interactiv, 

complex (aplicaţii software complexe)‖ [6] venim cu ideea că astăzi un 

MD performant trebuie să fie deosebit și prin prezența în el ale unor 

mecanisme de adaptabilitate și personalizare promptă și interactivă cu 
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activități didactice atât ale profesorului (elaborate de profesor personal, 

cât și unele selectate și integrate în MD de profesor, dar dezvoltate de 

alte persoane cu formare de programatori, informaticieni, etc.), cât și 

ale elevului, posesorul MD (acesta fiind, în potențial, adiționat cu 

rezultatele activităților educaționale parcurse în clasă sau acasă: 

exerciții deja rezolvate, imprimări video și / sau audio înregistrate, etc. 

de proprietarul manualului, elevul).  

Drept consecință logică a viziunilor expuse mai sus, MD elaborat 

de noi, are la bază un alt gen de scenariu de implementare pe calculator. 

În primul rând, în scopul asigurării compatibilității și 

portabilității, MD elaborat de noi, pe diverse platforme, posibilitățile 

produsului nostru educațional, în mod obligatoriu, au fost ajustate 

perfect la diverse dispozitive digitale: tablă digitală, tabletă, 

smartphone, netbook, laptop, calculator personal, etc. 

 

 
Figura 2. MD (Republica Moldova), prezentând o secvență animată 

la tema corespunzătoare 

 
În scenariul de punere în aplicare a MD recomandăm deținerea 
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produsului dat de către: (1.) profesor (în cazul dat profesorul se poate 

pregăti mai lesne de lecții; poate îmbogăți în ritm personal, acesta fiind, 

deseori, și unul de perspectivă, MD cu conținuturi personale și / sau 

selectate / împrumutate de la colegii de breaslă sau profesioniști prin 

diferite medii, platforme electronice), (2.) fiecare elev în parte (aici MD 

fiind menit să acompanieze, completeze efectuarea temelor propuse de 

curriculum-ul disciplinei) și (3.) utilizarea frontală a unui exemplar de 

MD pentru întreaga clasa la tabla multimedia în cadrul orelor de curs 

(unde nu vor fi accesibile activitățile de perspectivă la elaborarea / 

selectarea cărora încă lucrează profesorul, ci doar a conținuturilor 

interactive ale temei curente). 

În calitate de activități interactive MD în cauză, propune 

versiunile digitale ale exercițiilor listate în manualul tradițional. 

Secvențele interactive oferite de elaborarea noastră există în diverse 

formate digitale și au fost dezvoltate în corespundere cu principiile 

fundamentale de optimizare a procesului de predare-învățare-evaluare 

la obiectul Limba Română, predat în clasa a II-a a școlii naționale.  

Astfel, dacă recomandările metodice, presupun dezvoltarea 

vorbirii scrise, activitățile interactive, reproducând esența și demersul 

didactic al exercițiului din manual, vor antrena vorbirea scrisă (vezi 

Figura 3), iar în cazul formării vorbirii orale, materialul interactiv, 

simulând condițiile unei situații de predare-învățare-evaluare al 

exercițiului vor stimula dezvoltarea eficientă a vorbirii orale (vezi 

Figura 4). 
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Figura 3. Activitatea interactivă orientată sper dezvoltarea vorbirii 

scrise (reproduce exercițiul 9 de la pagina 9 a manualului de Limba 

Română de clasa a II-a) 

 

 
Figura 4. Activitatea interactivă orientată sper dezvoltarea vorbirii 

orale (reproduce exercițiul pentru compresiunea textului la pagina 8 

a manualului de Limba Română de clasa a II-a) 
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În cazul activităților de antrenare a vorbirii scrise în MD sunt 

ingrate astfel de conținuturi, precum: (1.) aplicații ce funcționează în 

baza operației Drag-and-Drop (vezi Figura 3), care, în comparație cu 

versiunea din manualul tradițional, generează o continuitate de exerciții 

asemănătoare și nu doar două exemple; (2.) posibilitatea de a lucra în 

scris cu textele literare, efectuate după analogia cu Dictările Electronice 

[2, pp. 237-243]. 

În cazul activităților de antrenare a vorbirii orale, în MD sunt 

ingrate astfel de conținuturi, precum: aplicații ce funcționează în baza 

unui media recorder (vezi Figura 4), care, în comparație cu manualul 

tipărit, permit (1.) nu doar audiția repetată a unor secvențe sonore 

înregistrate în baza unui model de lectură a profesorului și / sau a unui 

maestru de teatru [2, pp. 237-243], ci și (2.) impun școlarului mic 

obligația de a-și face conștiincios temele orale, fapt care e foarte dificil 

(deseori imposibil) de monitorizat atât de părinți, cât și de către 

profesori. (3.) În circumstanțele utilizării MD elevul nu va putea trișa și 

/ sau rata îndeplinirea acestor tipuri de însărcinări, rezultatul fiind 

imprimat într-un fișier audio care în timp util poate fi verificat de către 

adulți și se stochează în MD personal al elevului pentru totdeauna. (4.) 

Software-le educaționale integrate aici, atât asigură înregistrarea 

automată a procesului de învățare a lecturii expresive a textului de către 

elev, cât și generează o continuitate de exerciții asemănătoare pe 

întregul itinerar didactic al MD.  

V. Cocluzii. MD curent, cu toate activitățile sale, a fost prezentat 

studenților și profesorilor implicați în cadrul formării profesionale la 

specialitățile Pedagogia Învățământului Primar, Limba și Literatura 

Română și Informatică (profil Științe Exacte) de la ciclul licență la 

UPSC „Ion Creangă‖, unde se studiază în diferite conjuncturi didactice 

ale programelor de studii trecute în revistă, astfel de discipline, precum: 

metodica predării limbii române în clasele primare, didactica cursului 
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integrat de limbă și literatură română pentru clasele gimnaziale și 

liceale, tehnologiile de creare a software-lor educaționale sub diverse 

aspecte la specialitățile ciclului I și II de la catedra Informatică și 

Matematică.  

MD elaborat și prezentat contingentului corespunzător a trezit un 

interes deosebit atât la cadrele didactice universitare, cât și la studenți, 

viitorii profesori școlari și programatori. 

Un astfel de format a MD, versus MD în versiune *.pdf, este abil 

atât cu adevărat să transforme elevii din școala primară în membri 

activi ai procesului de învățare, cât și să faciliteze predarea 

conținuturilor didactice la disciplina Limba Română în instituțiile de 

învățământul primar din țară. 
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CREAREA ACTIVITĂȚILOR PRACTICE ÎN CISCO PACKET 

TRACER PENTRU CURSUL „REȚELE DE CALCULATOARE" 

Marina BOSTAN, lect., 

Alexandr CHIPRIC, inginer-coordonator 

 

Summary  

Information technology in education has improved and has also 
brought about an easy access to different learning resources. They help 

to improve teaching skills and learning abilities of students. Cisco 

Packet Tracer is a powerful network simulation program that allows 
students to experiment with network behavior and provides simulation, 

visualization, authoring, assessment, and collaboration capabilities to 

facilitate the teaching and learning of complex technology concepts. 

The Activity Wizard allows teachers to author their own learning 
activities by setting up scenarios using instructional text, and creating 

initial and final network topologies and predefined packets. The 

Activity Wizard also includes grading and feedback capabilities. 

Progresul tehnico-științific al secolului XXI creează noi 

perspective în domeniul educațional, ca urmare a contopirii sistemelor 

de instruire și evaluare. Astfel este actuală crearea și/sau integrarea 

noilor aplicații educaționale, orientate spre aprofundarea cunoștințelor 

în domeniul IT. 

Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă 

didactică sau o metodă de învățământ, care valorifică principiile de 

modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul 

noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii 

contemporane. Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii 

programate şi disponibilităţile tehnologice ale calculatorului (sistemului 

de procesare a informaţiei) conferă acestei metode didactice calităţi 

http://www.elearning.ro/ce-este-un-manual-digital
http://www.elearning.ro/ce-este-un-manual-digital
https://drofa-ventana.ru/product/russkiy-yazyk-2-klass-uchebnik-chast-1-424786/
https://drofa-ventana.ru/product/russkiy-yazyk-2-klass-uchebnik-chast-1-424786/
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privind: informatizarea activităţii de predare– învăţare – evaluare; 

îmbunătăţirea IAC prin intermediul unor acţiuni de: gestionare, 

documentare, interogare; simulare automatizată interactivă a 

cunoştinţelor şi capacităţilor angajate în procesul de învăţământ, 

conform documentelor oficiale de planificare a educaţiei [4]. 

Cursul Rețele de calculatoare presupune însușirea de către 

student a principiilor fundamentale care stau la baza funcționării unei 

rețele de calculatoare. Cunoștințe din așa domenii ca: bazele rutării, 

îmbunătățirea unei rețele, planificarea structurii de adresare, 

configurarea dispozitivelor de rețea și altele ce necesită să fie aplicate 

practic în cadrul orelor de laborator [2]. Cu acest scop este foarte 

binevenită utilizarea aplicației Ciso Packet Tracer, dezvoltată de către 

compania Cisco Systems [5]. 

Cisco Packet Tracer este o aplicație de simulare de rețea, care 

permite utilizatorilor să experimnteze cu diferite tipuri de rețele. În 

același timp oferă simulare, vizualizare, creare, testare, evaluare a 

competențelor dobândite. Packet Tracer suplimentează echipament 

fizic în sala de laborator, permițând studenților să creeze o rețea cu un 

număr aproape nelimitat de dispozitive, încurajând practica, 

descoperirea și rezolvarea problemelor. Mediul de învățare pe bază de 

simulare îi ajută pe studenți să dezvolte abilități alev secolului XXI, 

cum ar fi: luare a deciziilor, gândirea creativă și critică și rezolvarea 

problemelor.  

Instruirea studenților poate fi mai eficientă dacă suplimentăm 

activitățile de evaluare cu activități practice – Activity din aplicația 

Cisco Packet Tracer (Figura 1). Această opțiune oferă posibilitate 

profesorului de a organiza diferite tipuri de activități, care prezintă 

„proiecte-scenarii‖ preconizate pentru evaluarea activității studenților 

în procesul de configurare a rețelelor și verificarea corectitudinii și 

volumului realizării sarcinilor. 

În momentul când un student începe să efectueze o sarcină de 

practică Activity, el primește o rețea-inițială (Initial Network) și un set 
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de instrucțiuni-sarcini, care trebuie să fie realizate. La finalizarea 

activității, rețeaua configurată de către student este comparată cu o 

rețea-răspuns (Answer network) configurată de către profesor, și este 

măsurat procentul de muncă efectuată în dependență de numărul 

sarcinilor realizate. 

 

 
Figura 1. Fereastra proiectării activității practice 

 
Pentru a organiza o astfel de activitate, profesorul parcurge 

următorii pași: 

1. Crearea unei rețele-răspuns și setarea tuturor elementelor de 

control, după care va fi realizată comparația pentru rețea, configurată 

de către student. 

2. Crearea rețelei-inițiale, care va fi „punctul de plecare‖ pentru 

student. Rețeaua-inițială, de regulă, cuprinde deja toate dispozitivele 

necesare, dar ele nu sunt inițial configurate corect sau pot fi configurate 

greșit. Însă, rețeaua-inițială poate fi, de asemenea, goală, atunci 

studentul va trebui să aleagă și să se interconecteze și să configureze 

dispozitivele necesare. 
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3. Scrierea unui set de instrucțiuni clare, stricte și bine formulate, 

care trebuie să fie îndeplinite de către student. 

4. Limitarea setărilor pentru durata sarcinii, utilizarea oricărui 

oportunități de activitate atunci când efectuează, de exemplu, 

interzicerea utilizării panoului de configurații, ștergerea dispozitivelor 

etc. 

5. Setarea parolei pentru a preveni modificările neautorizate ale 

opțiunilor de activitate. 

6. Testarea activități și verificarea realizării feedback-lui corect. 

7. Salvarea activității. 

Urmează exemplul de creare a activității practice Activity la 

tema: Configurarea serverelor: DHCP, DNS, Web. 

Inițial se creează o rețea-răspuns, proiectată de la început sau 

importată dintr-un fișier. În acest caz, rețeaua-răspuns include: routerul 

Router-PT, comutatorul Switch0, 3 serevere: Server-DHCP, Server-

DNS, Server-Web, care sunt conectate la stațiile de lucru a 5 

calculatoare: PC0, PC1, PC2, PC3, PC4 (Figura 2). În această rețea 

sunt pornite, interconectate și configurate toate dispozitivele incluse. 

Pentru dispozitivele finale PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, Server-DHCP, 

Server-DNS, Server-Web sunt setate adrese IP și masca de subrețea 

(Subnet Mask), pentru servere este setat portalul de acces implicit 

(Default Gateway). La Server-DHCP este configurat serviciul DHCP și 

specificată adresa IP de pornire, cu care începe alocarea adreselor IP 

pentru calculatoare și maximumul posibil al numărului de clienți. 

Calculatoarele sunt, respectiv, configurate ca niște clienți de serviciu 

DHCP. La Server-DNS este configurat serviciul DNS pentru alocarea 

adreselor IP pentru paginile Web. La Serverul-Web este configurat 

serviciul HTTP. Pentru router-ul Router7 sunt configurate interfețele 

Fa0/0, Fa1/0, Fa2/0 și opțiunea RIP, în care sunt indicate adresele IP 

ale serverelor. [1] 
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Figura 2. Topologia rețea-răspuns 

 
După ce rețeaua-răspuns este configurată, selectăm elementele de 

control ale rețelei, după care acestea vor fi evaluate (comparate) în 

rețeaua configurată de către student. 

Următorul pas este crearea rețelei-inițiale care, de asemenea, 

poate fi proiectată de la început sau importată de la rețeaua-răspuns și 

modificată. Pentru cazul dat, pentru toate dispozitivele au fost șterse 

adresele IP, serviciile, interfețele, conectoarele și, în final, deconectate 

toate dispozitivele. Cum a fost menționat mai sus, pentru efectuarea 

sarcinii de control pot fi setate și limitări: interdicția privind ștergerea 

dispozitivelor. 

O etapă importantă în dezvoltarea activității este cea de a 

formula clar și univoc sarcinile, care trebuie urmate și efectuate de către 

student, pentru a finaliza cu succes activitatea (Figura 3). 
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Figura 3. Fereastra cu sarcini pentru student 

 
Urmează setarea parolei, pentru a preveni modificările nedorite 

de către studenți în activitatea creată. Ulterior va fi necesară testarea 

activității obținute, verificarea accesibilității îndeplinirii sarcinilor 

propuse și verificarea rezultatului obținut după finisarea lucrului 

efectuat. 

În cadrul lucrărilor de laborator la cursul Rețele de calculatoare 

studenții învață să planifice și să instaleze o rețea la domiciliu sau 

pentru o afacere mica, să verifice și să depaneze conectivitatea la rețea 

și la Internet, să configureze serviciile IP de bază, folosind interfața 

grafică și altele.  

Activitățile practice, descrise mai sus, pot fi proiectate și 

organizate la diferite teme ale cursului în cauză, pentru evaluarea 

complexă a competențelor studenților. Totodată ele prezintă un mijloc 

tehnic eficient, care permite automatizarea desfășurării evaluărilor 

activităților practice ale studenților. 
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CRITERII ȘI INDICATORI AI COMPETENȚEI DIGITALE 

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

GENERAL 

Dumitru PATRAȘCU, dr. hab., prof. univ.,  

Elena ȚAP, dr. 

 

Summary  
For work modeling and learning promotion in the digital age, 

teachers must show fluency in ICT knowledge and be able to manage 

new technologies and situations. Modeling and facilitating of the actual 

and emerging digital instruments in order to locate, analyze, evaluate 
and use information resources to support research and learning, will 

be possible only when teachers develop digital skills. 

 
În procesul de instruire contemporan, competența de utilizare a 

tehnologiilor informaționale, se relevă fiind una de bază. 

Studierea literaturii de specialitate privind formarea/dezvoltarea 

competenței date, remarcăm diversitatea de opinii în definirea unor 

termeni, cum sunt: competența de utilizare a tehnologiilor 

informaționale, competenţa în utilizarea calculatorului, competenţa în 

utilizarea informaţiei sau, mai recent, competenţa digitală. 

Competențele de utilizare a tehnologiilor informaționale (TIC) 

sunt deseori confundate cu competențele digitale. Competențele TIC 

sunt, de fapt, un pas spre dezvoltarea competențelor digitale, o 

precondiție în educația pentru competențele digitale. Prin competențe de 

utilizare TIC se înțelege abilitatea utilizatorului de a folosi calculatorul în 

http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica/
http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/c/en/us/index.html
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calitate de instrument (la tehnoredactarea informației, salvarea, 

transmiterea ei etc.). Cercetătorul D. Bawden evidențiază trei 

componente principale ale competenţei de utilizare TIC: cunoştinţe de 

nivel general despre ceea ce poate face calculatorul; deprinderi necesare 

pentru a-l utiliza ca pe o unealtă eficientă și demonstrarea încrederii, a 

siguranţei de sine în utilizarea calculatorului. Cunoştinţele de utilizare a 

calculatorului, în viziunea cercetătorului, în sine, nu sunt şi nici nu vor fi 

vreodată suficiente pentru o supravieţuire inteligentă [1]. 

Analiza situației în domeniu dat ne permite să afirmăm 

necesitatea generării programelor de formare profesională continuă a 

cadrelor didactice axate nu doar pe competențe de utilizare a 

tehnologiilor informaționale și de e-learning. În viziunea noastră 

însă, includerea competenței de utilizare TIC în programele de 

formare a cadrelor didactice presupune un cadru restrâns de realizare 

a necesităților în formare ale cadrelor didactice  pentru realizarea 

procesului educațional. 

Nu mai puțin importantă este și stabilirea distincției între 

competența de utilizarea a TIC și competența în utilizare a 

informației. Deseori, aceste competențe sunt folosite ca sinonime. În 

opinia cercetătorului P.S. Brouwer, competenţa informaţională 

trebuie concepută ca o componentă a unui concept mai larg de 

competenţă în utilizarea TIC. Savantul îşi fundamentează ideile pe 

trei componente principale: a) a înţelege posibilităţile şi limitele 

instrumentelor tehnologice; b) competenţa informaţională, bazată pe 

abordarea critică în înţelegerea şi utilizarea informaţiei; c) 

dimensiunile manageriale, educaționale și sociopolitice ale 

înţelegerii utilizării tehnologiei informaţiei [2, pp. 189-197]. 

Competenţa informaţională este concepută și ca fiind diferită 

de competența în utilizarea TIC şi trecând mult dincolo de ea, prin 

virtutea unei schimbări de focalizare: o reorientare a atenţiei pe 

„conţinutul care curge prin tehnologie – o focalizare pe informaţie şi 

cunoştinţe‖, iar utilizarea eficientă a informaţiei înseamnă abilitatea 
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de a identifica şi evalua informaţia (utilizând, în acest scop, orice 

instrument potrivit pentru aceasta, cum sunt cele oferite de TIC) şi 

de a citi informaţia, plasând-o într-un context pedagogic, 

managerial, cultural şi social, în scopul creativității, colaborării, 

comunicării eficiente, formării competențelor profesionale. 

Volumul mare de informație, disponibil pentru cadrele 

didactice, prin procesul de căutare, regăsire, selectare și utilizare a 

informaţiei cu ajutorul TIC, i-a determinat pe specialişti să extindă 

componenta informațională, completând-o cu cultura informaţiei. 

Aceasta pune accentul pe abilitatea utilizatorilor de a evalua critic 

informaţia prin prisma realității, a valorii şi a caracterului său 

adecvat pentru procesul de rezolvare a problemelor din domeniile 

managerial și educațional. Cultura informaţiei este definită ca 

„abilitatea de a localiza, evalua şi utiliza în mod eficient informaţia 

necesară‖. Cultura informaţiei, ca produs al societăţii 

informaţionale, este cheia pentru educaţia permanentă şi are o mare 

importanţă în realizarea curriculumului, îmbunătăţind mediul 

predării, învăţării [3, p. 98]. 

În realizarea procesului educațional, profesorii utilizează și 

serviciile Internet, ce presupun cunoașterea mai multor informații 

din domeniul Internetului: metadate, limbaje, motoare de căutare 

etc., iar pentru extragerea informațiilor necesare, ei trebuie să 

dispună de o serie de abilități care să-i ajute la filtrarea surselor de 

informație. În acest context, a apărut și noțiunea de „cultură 

digitală‖, definită de P. Glister ca „dobândirea abilității de a înțelege și 

utiliza informația în formate multiple dintr-o gamă largă de surse atunci 

când este prezentată prin intermediul TIC‖ [3, p. 33]. 

În acest sens, trebuie să reiterăm că, dacă până nu demult, 

conceptul de competență TIC se reducea la utilizarea instrumentelor de 

informatică, în prezent acestea s-au extins, dând naștere unor noi 

competențe cu privire la colaborare, schimb, deschidere, formarea 
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identității, precum și calitatea informației, încrederea, responsabilitatea, 

confidențialitatea și siguranța. 

Astfel, constatăm că în formarea profesională a  cadrelor 

didactice este necesară dezvoltarea competențelor de utilizare TIC și a 

competențelor informaționale în competențe digitale. La baza 

competenței digitale stau un șir de concepte-cheie, așa ca: înțelegerea; 

cunoștințe tehnologice de utilizare a TIC; cunoștințe informaționale 

(evaluarea și utilizarea dificilă); cunoștințe digitale (adresare, integrare, 

creare, distribuire); cunoștințe mass-media (comunicare și mesaje) 

(vezi Tabelul 1). 

Competența digitală implică utilizarea sigură și dificilă a 

tehnologiilor societății informației pentru activitate profesională, 

agrement și comunicare. Se bazează pe competențe primare în materie 

de TIC: utilizarea calculatorului pentru a obține, evalua, stoca, produce, 

prezenta și schimba informații și a comunica și participa la rețele de 

colaborare (socializare) prin intermediul Internetului.  

În baza literaturii de specialitate [4, p. 73-76], au fost identificate 

cinci componente de bază ale competenței digitale: 

 

Tabelul 1. Concepte-cheie ale dezvoltării competenței digitale 

Înțelegere 

Cunoștințe 

tehnologice de 

utilizare a TIC 

Cunoștințe 

informaționale 

Cunoștințe 

digitale 

Cunoștințe 

mass-media 

- act cognitiv; 

- conștientizarea  

valorii, importanței 

TIC în cadrul SI; 

- învățare 

permanentă; 

- TIC – mijloc de 

dezvoltare a 

cunoștințelor, 

abilităților, 

deprinderilor. 

 

- interacțiune cu 

hardul și softul; 

- aplicații de 

productivitate, 

comunicare și 
gestionare (editare 

de texte, baze de 

date, foi de calcul, 

stocarea și 
gestionarea 

informațiilor); 

- înțelegerea 

riscurilor și 
oportunităților; 

- adaptare la 

- capacitatea 

critică de a accesa 

și interpreta 

informațiile din 

diverse surse; 

- evaluare: 

realizarea 

raționamentelor 

pe bază de 

informații; 
- integrare: 

interpretare, 

rezumat, contrast. 

- posibilita

tea construirii 

unor noi 

cunoștințe: 

definiție, 

acces, 

gestionare, 

creare și 
comunicare. 

Utilizări TIC 

în două 

dimensiuni: 

instrumentală 

și strategică; 

- dimensiu

ne 

- înțeleger

ea combinării 

mijloacelor 

tradiționale 

cu cele 

digitale; 

- elaborare

a noilor 

formate 

digitale; 

- noi forme 

de participare 

și 
comunicare; 

- rolul 

mijloacelor în 
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schimbarea 

tehnologică. 

instrumentală: 

în vederea 

obținerii 

informațiilor 

relevante; 

- dimensiu

ne strategică: 

gestionează și 
produce noi 

cunoștințe; 

combină și 
oferă 

posibilitatea 

unei gândiri 

critice, 

creative și 
inovatoare 

prin 

gestionare. 

construirea 

realității; 
- viziune și 
analiză critică 

a mijloacelor. 

 

 Învățare – învățarea și generarea cunoștințelor, produselor 

sau proceselor: reprezentarea și crearea de cunoștințe în diferite 

limbaje specifice (textual, numeric, iconic, vizual, grafic și sonor); 

producerea cunoștințelor și publicarea informației utilizând unelte de 

editare digitală, locală sau în rețea; finalizarea de proiecte, soluționarea 

de probleme și luarea deciziilor în medii digitale; activitatea eficientă la 

conținuturile digitale și mediile virtuale de învățare; utilizarea TIC ca 

instrument de analiză critică a concepțiilor, a creativității și inovării. 

 Informație – obținerea, evaluarea și procesarea informației în 

formate digitale: utilizarea sistemelor informatice și de navigare pe 

Internet, pentru a accesa informațiile, resursele și serviciile; utilizarea 

diverselor surse și motoare de căutare după tipul și formatul 

informației: text, imagine, date numerice, hartă, audiovizual și video; 

păstrarea, arhivarea și recuperarea informațiilor în format digital în 

dispozitive locale și pe Internet; cunoașterea și utilizarea uneltelor și a 

resurselor pentru o bună gestionare a cunoașterii în medii digitale; 

evaluarea calității, pertinența și utilizarea informațiilor, resurselor și a 

serviciilor disponibile. 
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 Comunicare – comunicare, relaționare și colaborare în medii 

digitale: comunicare prin dispozitive digitale și software specifice; 

asigurarea calității conținutului comunicării, deservind necesitățile 

proprii și ale celorlalți; utilizarea instrumentelor de elaborare colectivă 

a proiectelor/programelor în cadrul sarcinilor și proiectelor educative; 

participare proactivă la mediile virtuale de învățare, rețele sociale și 

spații telecolaborative; colaborare și contribuire la învățarea reciprocă 

prin mijloace digitale. 

 Cultură digitală – acționarea în manieră responsabilă, sigură 

și civică: administrarea identității digitale și a gradului de 

confidențialitate și siguranță ale datelor personale și ale informației de 

pe Internet; acționarea în manieră civică și legală cu privire la 

drepturile de proprietate intelectuală ale software-ului; cunoașterea și 

respectarea diverselor medii de proprietate ale conținuturilor digitale; 

reflectarea asupra dimensiunii sociale și culturale a societății 

cunoașterii; inițiere în exercitarea responsabilă a cetățeniei digitale. 

 Tehnologie – alfabetizarea tehnologică, utilizarea și gestionarea 

dispozitivelor și a mediilor de lucru digitale: înțelegerea și utilizarea 

eficientă a dispozitivelor și sistemelor informatice proprii TIC; 

utilizarea funcțiilor de navigare de pe dispozitivele informatice locale și 

pe Internet; determinarea și configurarea software-ului și a mediului de 

lucru; instalarea, actualizarea și dezinstalarea software-ului și ale 

dispozitivelor informatice; plasarea în calculator a dispozitivelor, 

software-ului, conținuturilor și a serviciilor digitale utilizate. 

În baza rezultatelor analizei cercetărilor pedagogice în domeniul 

formării profesionale continue a cadrelor didactice a structurii 

competenței digitale, au fost stabilite trei niveluri convenționale de 

determinare a nivelului de competență digitală a cadrelor didactice și a 

nevoilor lor de formare în acest domeniu: minim (de bază), intermediar 

și avansat. Pentru fiecare nivel, au fost elaborate criterii fundamentate 
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pe: a) cunoștințe/înțelegere; b) capacități/abilități; c) atitudini valorice 

și motivaționale.  

Astfel, rezultatele chestionării celor 53 de cadre didactice, care 

au realizat cursurile de formare profesională continuă în luna februarie 

2017 la UPS „Ion Creangă‖, pentru determinarea nivelului competenței 

digitale, ne demonstrează că, cadrele didactice dispun de cunoștințe, 

capacități și atitudini la nivelul intermediar (62%,60%,62%. (vezi 

Figura 1).   

 

 
Figura 1. Nivelul de competență digitală a cadrelor didactice 

 
Pentru realizarea procesului educațional cu utilizarea 

tehnologiilor informaționale computerizate, cadrele didactice au nevoie 

să utilizeze cele cinci componente de bază ale competenței digitale la 

un nivel mult mai avansat, dezvoltarea căror este împiedicată de un șir 

de factori frenatori ai formării continue:  

 lipsa resurselor digitale care să susțină formarea continuă a 

cadrelor didactice și a procesului didactic inovativ; 

 caracterul cronograf al activităților (timpul disponibil); 

 atitudine reticentă a conducerii unor instituții școlare sau a unor 

colegi de breaslă; 
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 lipsa fondurilor disponibile pentru participarea la cursurile de 

formare în domeniu etc. 

Cadrele didactice demonstrează interes major pentru stimularea 

creativității elevilor prin utilizarea de resurse digitale în cadrul 

activităților didactice, cultivarea gustului pentru soluții și demonstrații 

elegante cu utilizarea tehnologiilor informaționale computerizate.  

Dezvoltarea competențelor digitale a cadrelor didactice va 

contribui la realizarea procesului de calitate în cazul când va fi garantat 

accesul continuu la învățare pentru dobândirea și reînnoirea 

competențelor necesare în vederea participării la cursurile de formare 

continuă; facilitarea accesului cadrelor didactice la informații concrete 

legate de tehnologii și tehnica de calcul în instituția de învățământ. 
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Angela POSTICA, cercetător ştiinţific 

 
Summary  

It argues the need for the preparation of trainers for the e-

learning training system for massive implication of the teaching staff as 
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an alternative educational mode ensuring the rights and freedoms of 
suppliants for the training format. 

Formarea continuă a cadrelor didactice şi manageriale în e-

learning se înscrie în prevederile Codului educaţiei şi Strategiei 

„Educaţia 2020‖, asigură drepturile şi libertăţile solicitanţilor la forma 

de instruire şi alinierea învăţământului din ţară la sistemul e-Educaţie 

din UE. În această perspectivă a fost lansat Proiectul instituţional de 

cercetare Dezvoltarea competenţelor profesionale a cadrelor 

didactice şi manageriale preuniversitare în tehnologia e-Educaţie 

de formare continuă, elaborată în premieră Concepția dezvoltării 

competențelor didactice în e-learning, care vizează un model viabil de 

construcție și dezvoltare a profilului de competență didactică posibil de 

realizat prin utilizarea de tehnologii e-learning. Concepția prevede 

contextul actual și cel european privind dezvoltarea competențelor 

didactice prin e-learning, scopul, obiectivele și principiile formării 

continue prin e-learning, premise teoretice și aplicative, privind 

dezvoltarea competențelor didactice prin e-learning în sistemul de 

formare continuă, cadrul metodologic al programei de dezvoltare a 

competențelor didactice prin intermediul TIC, conceptul și structura 

Platformei Moodle-formare continuă, repere metodologice de utilizare 

a TIC în procesul de formare continuă, precum și accepțiuni 

conceptuale referitor la softurile educaționale și metodologia de 

implementare a Concepției vizate. Pe această bază a fost creată 

Platforma Moodle-formare continuă, a fost elaborată programa de 

formare continuă a managerilor școlari și exploarată experimental. În 

contextul vizat s-a convenit ca prevederile Proiectului vizat cu privire la 

formarea continuă a cadrelor didactice în e-learning sau blended-

learning (mixt) să se realizeze în etape succesive, prin intermediul 

formatorilor centrali-locali-instituţionali, folosind metoda „cascadă‖, 

care, în ultima instanţă, vor antrena cadrele didactice în acest proces de 

formare. În context, au fost create platformele Moodle-Formare 

Continuă (fc.upsc.md/), Formator (formator.upsc.md/), şi Formatori 

fc.upsc.md/
http://formator.upsc.md/
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Instituţionali (formatorinstitutionali.upsc.md/). Metoda „cascadă‖ de 

formare, recunoscută la noi prin aplicarea acesteia în cadrul Proiectului 

de reformare a învăţământului general, în cazul nostru, declanşează o 

reacţie în lanţ, cuprinzând tot mai mulţi participanţi cu fiecare etapă ce 

urmează – Figura 1. 

 

 
Figura 1. Etapele de instruire în sistemul de formare continuă e-

learning 
 

Formatorii centrali, 8 persoane din cadrul UPSC, dispun de o 

pregătire teoretico-metodologică temeinică, au trecut anterior cursuri 

speciale de formare în domeniul vizat la Universitatea de Stat Montana 

SUA, Universitatea Ovidius, Constanţa, România, la UTM şi ASEM, 

sunt cercetători şi autori ale unor lucrări de valoare cu referinţă la 

modelul e-learning ca alternativă educaţională. În această ordine de 

idei, au fost stabilite şi anumite criterii pentru selectarea formatorilor 

locali/regionali şi formatorilor instituţionali. Or, un formator de succes 

trebuie să deţină o serie de competenţe şi capacităţi, astfel încât, să fie 

apt să răspundă nevoilor fiecăruia dintre cursanţii săi. Ne referim la 

competenţe, cum ar fi: competenţe didactice, psiho-sociale, 

metodologice, tehnice, profesionale, personale. Rețeaua de pregătire a 

formatorilor locali și instituţionali pentru implementarea tehnologiei de 

formare continuă prin e-learning se extinde în fiecare an ce urmează 

după declanşarea Proiectului. Astfel, în anii 2015-2016, la UPS „Ion 

Creangă‖, au fost pregătiţi după un program specific şi adecvat scopului 

şi obiectivelor Proiectului nominalizat, 90 formatori locali din ţară întru 

formarea ulterioară a formatorilor instituţionali din unităţile şcolare din 

http://formatorinstitutionali.upsc.md/
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învăţământul secundar general, care ulterior vor exercita pregătirea 

cadrelor didactice pentru formarea continuă în e-learning. Componenţa, 

structura şi reţeua formatorilor din teritoriu se prezintă în Figura 2. 

Programul de formare a formatorilor, stabilit printr-o abordare 

sistemico-modulară a materialului didactic de comun acord cu 

formatorii, vizează conceptualizarea e-learning ca paradigmă a instruirii 

asistate de calculator, semnificaţiile curriculumului bazat pe 

competenţe, serviciile, instrumentele şi produsele MOODLE, structura 

funcțională a platformei Moodle, standarde de calitate a unui curs 

Moodle cu descrierea componentelor respective, comunicarea digitală, 

evaluarea activităţii pe platforma Moodle-formare continuă. 

În procesul de pregătire s-a constatat un interes şi ataşament 

pronunţat al formatorilor pentru rolul şi responsabilităţile ce le revin. 

Prin evaluarea iniţială s-a constatat o bună cunoaştere a calculatorului, 

abilităţi înalte de navigare şi utilizare a resurselor, competenţe dijitale 

înalte la majoritatea formatorilor locali. La parcurgerea programei s-a 

atras atenţie sporită aspectelor uzabilităţii unui site educaţional, în 

special, la categoriile, precum navigare (suport pentru navigare, 

instrumente pentru căutarea internă, link-uri active etc), organizare/ 

arhitectură (structura logică a sitiului, meniu de navigare simplu), 

uşurinţă în folosire şi navigare (încărcare rapidă a paginilor web, 

interacţiune facilă în site, suport în limbi străine), designul (estetica 

site-ului, utilizarea multimedia, designul paginilor, consistenţa), 

conţinutul (informaţie la zi, informaţie relevantă şi utilă, informaţie 

corectă) [3, p. 127]. În această ordine de idei, pivotul activităţii de 

formare l-a constituit valorificarea practicilor de utilizare privind 

Standardele de proces educaţional pentru cursurile on-line specificate 

în componenţa structurală ce urmează cu descrierea fiecăruia: standarde 

privind organizarea şi designul instrucţional, standarde tehnologice, 

standarde de competenţă a cursanţilor, standarde de pregătire pentru 

cadrul didactic [3, p.131]. O evaluare finală a cursurilor de formare a 

formatorilor locali a demonstrat o bună pregătire teoretică şi 

praxiologică a formatorilor – fig. 3, 4, 5. Astfel, atestăm o situaţie 
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relativ bună la probele teoretice, deşi se impune o atenţie mai mare 

cunoaşterii şi conştientizării aspectelor privind teoriile, strategiile şi 

modalităţile interacţiunii/interactivităţii, care sunt importante în 

asigurarea calităţii. 

 
Figura 2. Pregătirea formatorilor locali din teritoriu 
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Figura 3. Distribuirea scorurilor pentru itemii pobei teoretice 

 
Figura 4. Distribuirea scorurilor pentru itemii pobei practice 

 
Probele practice denotă o pregătire suficient de bună a 

formatorilor locali, dar unele aspecte se impun valorizate la itemii cu 

valoare procentuală mai mică.  
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În concluzie: Pregătirea formatorilor locali demonstrează o 

creştere a interesului faţă de integrarea TIC în procesul educaţional, 

prezenţa de competenţe digitale pronunţate şi dorinţa de a-şi expune 

experienţa colegilor de breaslă în teritoriu.  
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STANDARDE DE CALITATE ÎN E-LEARNING: CONCEPTE ŞI 

APLICAŢII ÎN FORMAREA CONTINUĂ 

Vasile COJOCARU, dr. hab., prof. univ. 
 

Summary  

It argues the need to determine the quality standards in e-
learning, difficulties and modest experience in its application within 

institutional Project in Continuing education. 

 
Extinderea vertiginoasă a e-learningului în învăţământ impune 

stabilirea unor criterii de calitate în educaţie şi formare pe bază de 

standarde. Necesitatea aplicării standardelor în acest domeniu este 

justificată de nevoia delimitării nivelului comun de cunoaştere şi 

comunicare. Standardele respectă codul în care e notată descoperirea şi 

https://edu.moodle.ro/pluginfile.php/16465/mod_forum/intro/CarteMoodle.pdf
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colaborarea umană, fac posibilă comparaţia, guvernează şi alimentează 

creativitatea, determină nivelul de competenţe şi performanţele 

aşteptate. Importanţa standardelor în e-learning este necesară pentru 

durabilitatea şi reutilizarea materialelor de învăţare electronică. 

Standardele urmăresc să permită schimbul şi reutilizarea materialelor 

între diferite sisteme şi platforme şi să ofere potenţialilor utilizatori 

informaţii vitale despre construcţia şi conţinutul materialelor. Calitatea 

educaţiei, calitatea formării profesionale devin o prioritate naţională, 

deziderat, care constituie cheia în dezvoltarea durabilă a ţării și implică 

o filosofie a asigurării calităţii educaţiei centrată pe creşterea 

investiţiilor în capitalul uman, lucru, care necesită o altă optică de 

abordare a calităţii decât cea tradițională, care să promoveze „trilogia 

calităţii‖ – planificarea calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea 

calităţii prin implementarea unui sistem al managementului calităţii în 

contextul politicilor educaţionale europene privind calitatea educaţiei, 

precum şi a standardelor internaţionale ale calităţii aplicate în contextul 

sociocultural respectiv [1]. Din această perspectivă, un program 

educaţional trebuie de definit de la ceea ce are nevoie şi vrea educabilul 

şi nu de la ceea ce consideră instituţia educaţională sau cadrul didactic. 

În context, realizarea prevederilor Proiectului instituţional Dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice şi manageriale în tehnologia e-

Educaţie de formare continuă ne-a impus să ne concentrăm atenţia 

asupra unor criterii şi indicatori ai calităţii în domeniul vizat. 

Astfel, în rezultatul acţiunilor întreprinse în cadrul Proiectului pe 4 

direcţii complementare: (1)Conceptualizarea sistemului e-Educaţie de 

formare continuă din perspectiva dezvoltării competenţelor 

profesionale a cadrelor didactice şi manageriale preuniversitare folosind 

platforma Moodle, (2) Elaborare de programe de formare continuă a 

cadrelor didactice şi manageriale în tehnologia e-educaţie, (3) 

Managementul și gestiunea sistemului e-educaţie pentru dezvoltarea 

competențelor cadrelor didactice şi manageriale în procesul de formare 

continuă, (4) Valorificarea sistemului Moodle și a funcțiilor sale în 

dezvoltarea competenţelor profesionale a cadrelor didactice şi 
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manageriale în tehnologia e-Educaţie, după 2 ani de activitate, au fost 

determinate caracteristicile resurselor software educaţionale utilizate, 

precum şi organizarea, realizarea cursurilor în e-learning. În ordinea 

acţiunilor pe direcţiile nominalizate de activitate, ţinând cont de 

experienţa acumulată expusă în literatra de specialitate [3, 2, 4] sunt 

determinate şi aplicabile: standardele componentelor pachetelor 

educaţionale, precum şi grila de evaluare a activităţii pe Platforma 

Moodle; standardele programelor de formare continuă şi standardele de 

proces educaţinal pentru cursurile on-line, cadrul e-quality.  

 
Figura 1. Standardele de calitate ale unui curs Moodle 

 
Astfel, standardele privind componentele pachetelor educaţionale 

ale platformei Moodle-formare continuă vizează elementele 

educaţionale de bază – resurse (resurse informaţinale/ obiectele 

educaţionale), activităţi (descrierea activităţilor de învăţare şi 

instrumentele pentru urmărirea activităţilor cursanţilor, comunicarea 

electronică), suport (suport on-line pentru cursanţi, accesul la resurse 

curriculare externe-resurse media sau link-uri pe internet), evaluare 

(instrumente de evaluare cu referire la un obiect sau grup de obiecte). O 

apreciere a utilizatorilor noştri la acest capitol (formatori regionali 

şi instituţionali, manageri şcolari şi masteranzi) apreciează aceste 

cerinţe de calitate, după cum urmează în Figura 1.  
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În această ordine de idei, se înscrie şi aprecierea utilizării 

facilităţii platformei Moodle-formare continuă. 

 
Figura 2. Distribuţia procentuală a utilizării facilităţilor platformei 

 

Cât priveşte standardele programelor de formare continuă a 

cadrelor didactice şi manageriale în e-learning, acestea se referă la 

stabilirea tipurilor de conţinut al activităţilor şi dozarea timpului alocat: 

Ore obligatorii (93%): Activități tutoriale (AT): sesiuni f2f, telefon, 

poșta electronică, videoconfeințe, skype, etc. - (7%), Studiu individual 

(SI) cu monitorizarea și mobilizarea resurselor de învățare specifice ÎD 

- (45%), Activități aplicative asistate (AAA) și evaluări pe parcurs (EP) 

– (41%). Evaluare (7%): Susținerea publică a Proiectului de cercetare-

dezvoltare – (ore grup -7%), consultație pentru elaborarea Proiectului.  

Standardele de proces educaţional pentru cursurile on-line 

încorporează standarde privind organizarea şi designul instrucţional, 

standarde tehnlogice, standarde de competenţă ale cursanţilor, 

standarde de pregătire pentru cadrul didactic, acestea fiind însoţite 

fiecare de o descriere respectivă [3, p.131]. În condiţiile deficienţei de 

elaborare/perfectare a standardelor în domeniul vizat, prezintă interes 

cercetările concentrate pe definirea unui cadru referitor la calitatea e-

learningului/e-quality, care identifică factorii ce influenţează calitatea 

e-learningului cu descrierea acestora: factorul instituţional, factorul 

tehnologic, factorul pedagogic, factorul design instrucţional, factorul 
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evaluare, suportul pentru studenţi, suportul pentru cadre didactice 

[Masoumi Lindstrom, 2012, apud 3, p.131-132], aceştea fiind acceptaţi 

de noi ca repere de bază în realizarea prevederilor Proectului 

nominalizat. În această ordine de idei pe parcursul anului 2016 s-a 

verificat funcţionalitatea platformei Moodle-formare continuă, au fost 

probate cu titlul de experiment programele de formare continuă pentru 

managerii şcolari (2 grupe/30 persoane) şi cele de masterat în 

managementul educaţional la Modulul Self-management (3 grupe/60 

persoane), care confirmă justeţea metodologiei de elaborare a 

programelor şi a metodologiei de instruire prin e-learning, utilizând 

platforma Moodle. Având drept referinţă standardele enunţate, am 

depistat câteva caracteristici esenţiale prezentate în fig. 3 şi 4.  

 

 
Figura 3. Interacțiunea Profesor-Student 
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Figura 4. Interacțiunea Student-Conținut 

În concluzie: Crearea standardelor de calitate în e-learning este 

un deziderat greu de realizat. Dificultăţile în calea proiectării acestui tip 

de conţinut, în opinia a mai multor autori din domeniu, se explică prin 

nevoile utilizatorilor şi furnizorilor foarte diferite şi, ca urmare, nevoia 

definirii unor standarde de interoperabilitate, care să nu aibă efecte 

asupra funcţionalităţii modelului respectiv, dar aplicabile în practicile 

educaţionale. 
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Summary 
In this paper are described some theoretical guidelines and 

examples of using of educational projects, which can be used in 

training of teachers for discipline "Information Technologies". By 

applying projects, it is ensured the principle of interdisciplinary and 
learning is addressed in trans-disciplinary mode, contributing to 

formation of skills. Students become more engaged in learning and 

have the opportunity to analyze, to investigate new problems, similar to 
those in real life. 

 
Învăţarea prin realizarea de proiecte. Dicţionarul explicativ 

DEX defineşte noţiunea de proiect drept un „plan sau o intenţie de a 

întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru‖ [4]. Învăţarea prin 

realizarea de proiecte este un model de instruire care îi implică pe 

discipoli în activităţi de investigare a unor probleme şi reprezintă un 

mod mai cuprinzator de organizare a procesului de instruire, prin care 

pot fi satisfăcute cerinţele unei educaţii pragmatice [3, 7]. Cum 

subliniază Ion Cerghit, „Această metodă este foarte adecvată vârstei de 

maximă receptivitate a elevilor şi studenţilor care au şi răgazul şi 

pasiunea de a studia şi de a urmări cu minuţiozitate şi cu rigurozitate o 

problemă. Ea corespunde unei vârste la care fantezia şi înclinaţia spre 

visare, plăsmuirea de proiecte sunt foarte puternice‖ [2].   

Metoda proiectelor în instruire a apărut pentru prima dată în anii 

20 ai secolului XX-lea în Statele Unite. În cadrul acestei metode 

învăţarea nu este un scop în sine, ci serveşte un mod de a întreprinde o 

acţiune în spiritul independenţei în gândire. Îmbinarea cunoştinţelor 

teoretice cu practice în tehnologii de proiecte poate fi formulată astfel: 

„Eu ştiu cu ce scop, unde şi cum eu pot folosi cunoştinţele însuşite‖ [6].  

Proiectele pot fi clasificate: în funcţie de conţinut, resurse şi 

interese; în funcţie de timpul utilizat – de lungă durată, de durată medie, 

mini-proiecte; individuale sau de grup.  

Considerăm că la disciplina „Tehnologii informaţionale‖, în 

cadrul pregătirii profesorilor, folosirea mini-proiectelor, individuale sau 

de grup, reprezintă un mijloc eficient de obţinere a competenţelor 
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necesare în domeniul de informatică, ca într-un obiect interdisciplinar, 

şi simultan de control al cunoştinţelor obţinute în studierea informaticii. 

Experienţa pedagogică demonstrează [1, 8, 9] că utilizarea mini-

proiectelor rezolvă un şir de probleme educaţionale: obţinerea 

deprinderilor de planificare; definirea și realizarea obiectivelor; abilități 

de colectare și prelucrare a informațiilor, materialelor; creativitatea și 

gândirea critică; capacitatea de a analiza şi de a face un raport scris; 

atitudinea pozitivă față de locul de muncă.  

Astfel, proiectul este o activitate personalizată de învăţământ 

orientată spre atingerea unui scop bine precizat, subordonat îndeplinirii 

unor sarcini concrete specifice disciplinei date şi permite folosirea 

liberă a cunoştinţelor însuşite, într-un context nou şi relevant. Prin 

această metodă se dobîndesc şi se transmit următoarele competenţe: 

competenţe de specialitate (conexiuni şi date despre tema dezvoltată); 

competenţe sociale (lucrul în echipă); competenţe metodice: metode de 

alegere a temei, de formare a grupelor, de căutare a literaturii de 

specialitate; competenţe organizatorice (gestionarea resurselor); 

aptitudini (realizarea de portofolii, prezentarea proiectului în MS  

Pawer Point).  

Pregătirea mini-proiectului. În cadrul pregătirii mini-

proiectului trebuie să fie luate în consideraţie următoarele indicaţii:  

1. Profesorul împreună cu studenţii decid câteva repere: tematica 

mini-proiectului (negociată cu studenţii pentru creşterea motivaţiei); 

rolul studentului şi profesorului în cadrul cercetării; algoritmi de 

realizare a investigaţiilor; activităţi de cercetare cu stabilirea regulilor 

de elaborare a mini-proiectului; răspunsuri la întrebări privind 

cercetarea; documente şi resurse implicate în derularea mini-

proiectului; structura mini-proiectului: pagina de titlu, cuprinsul, 

dezvoltarea elementelor de conţinut, concluzii, bibliografie, anexe; 

criterii de evaluare; prezentarea mini-proiectului realizat; aplicarea 

feedback-ului, etc. 
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2. Deoarece în temele de cercetări propuse în lucrare se prevede 

culegerea informaţiei cu privire la unele localităţi, la această etapă 

trebuie să fie formate nişte subgrupe conform locului de trai.  

3. Prezentarea activităţilor, care se vor desfășura, este necesar să 

fie elaborate concomitent cu obiectivele de evaluare  - în acest caz 

studenţii să înţeleagă mai bine ce anume se aşteaptă de la ei [5]. 

Pentru acumularea informaţiei şi precizarea unor momente 

neclare, studenţii trebuie să aibă minim două săptămâni.   

Realizarea mini-proiectului – începe prin alegerea temei şi 

formularea obiectivelor, planificarea şi pregătirea concretă a sarcinii de 

lucru, elaborarea etapelor proiectului. Studenţii decid nu numai 

conţinutul, dar şi forma de prezentare a rezultatelor. Ei pot să pună 

întrebări, să desfăşoare acţiuni de căutare a informaţiei, să facă 

observaţii şi să demonstreze ceea ce au descoperit. Astfel, proiectul 

devine concomitent şi acţiune de cercetare şi acţiune practică. În plus, 

proiectul încurajează cel mai bine abordarea integrată a învăţării: 

studenţilor li se creează ocazia de a folosi cunoştinţe şi tehnici de lucru 

dobândite pe parcursul instruirii. În cercetarea propriu-zisă şi realizarea 

produselor finale un rol important îl joacă selectarea materialelor 

necesare, alegerea mijloacelor şi procedeelor de lucru, stabilirea 

termenelor de execuţie. Încheierea proiectului se face prin evaluare.  

Lecții, cu utilizarea mini-proiectelor, este cel mai bine de realizat 

în grup. 

Evaluarea mini-proiectului - reprezintă un instrument pentru 

progres individual şi de grup. Proiectul implică metode  de evaluare 

multiple şi continue. Pe toată perioada de activitate a mini-proiectului, 

profesorul trebuie: să rezolve situaţii-problemă, aspectele care le 

consideră insuficiente; să înregistreze unele etape de activităţi; să 

verifice produsele obţinute de către studenţi. 

Profesorul poate să aprecieze rezultatele mini-poiectului 

urmărind: corespunderea metodelor, procedeelor de lucru, a 

materialelor şi a mijloacelor didactice folosite; rezulatele obţinute; 

raportul final şi modul de prezentare a acestuia; gradul de implicare al 
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studenţilor în rezolvarea sarcinii de lucru [6]. La sfârşitul mini-

proiectului, studenţii prezintă un portofoliu cu materialele folosite în 

cercetare, analiza rezultatelor obţinute în formatul prezentaţiei MS 

Powe Point. O modalitate de susţinere a prezentărilor: diverse elemente 

multimedia, cum ar fi imagini, sunete, filme, hiperlink-uri către site-uri 

web sau alte dosare etc. [5]. 

Evaluarea competenţelor prin realizarea unui mini-proiect se face 

pe baza unor criterii de evaluare referitoare la concepţia proiectului.  

Sugestii pentru tematica unor mini-proiecte. În exemplele 

prezentate mai jos se descriu unele mini-proiecte propuse studenţilor 

anului întâi la facultăţile: Ştiinţe ale Educaţiei (vezi exemplul 1), 

Psihologie şi Psihopedagogie Specială (vezi exemplul 2), Limbi şi 

Literaturi Străine (vezi exemplul 3). Aceste proiecte se recomandă 

studenţilor după studierea următoarelor teme:  

 Procesorului textual MS Word; Procesorului tabelar MS Excel; 

Prezentaţiei MS PowerPoint.  

În cazul dat, mini-proiecte permit evaluarea cunoştinţelor de 

informatică şi folosirea cunoştinţelor însuşite, într-un context nou. În 

completarea tabelelor pot fi utilizate atât datele reale, cât şi 

condiţionale, indicate de către profesor. 

Exemplul 1  

Titlul proiectului: „Analiza situaţiei de optimizare a şcolilor în 

localitatea mea natală‖. 

Paşii în derularea proiectului:  

1) Descrieţi cu ajutorul redactorului MS Word satul sau oraşul 

natal, şcoala şi clasa în care aţi învăţat. Exprimaţi opinia personală 

despre optimizarea şcolilor în Moldova. Volumul textului – două 

pagini: fontul Times New Roman, 12 puncte.  

2) Creaţi un tabel după modelul următor: 

 

Tabelul 1. Model de tabel pentru exemplul 1. 
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3) Creaţi o diagramă circulară în baza Tabelului 1 a numărului 

de elevi cu nota medie >8 în clasele 10, 11, 12.  

Nota: Tabelul şi diagrama pot fi modificate în concordanţă cu 

particularităţile localităţii, şcolii, clasei.  

4) În procesorul tabelar MS Excel completaţi tabelele de mai jos 

cu datele personale. 

Indicaţii:  

a) Datele din coloana G (Tabelul 2) completaţi cu ajutorul 

funcţiei IF, în dependenţă de numărul de elevi în şcoală înainte de 

oprimizare (explicaţie: dacă numărul de elevi într-o şcoală este mai mic 

decât 100, şcoala va fi închisă);  

 

Tabelul 2. Versiunea de MS Excell al modelului de tabel  

pentru exemplu 1, pt.A 

 

b) Datele din coloana E (Tabelul 3) – completaţi cu ajutorul 

funcţiei IF, în dependenţă de salariul mediu (Tabelul 2) şi suma lunară 

necesară pentru cumpărături (Tabelul 3). 

 
Tabelul 3. Versiunea de MS Excell al modelului de tabel  
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pentru exemplu 1, pt. B 

 
 

Creaţi cu ajutorul programului MS Power Point o prezentare cu 

rezultatele cercetării efectuate, reflectând: datele personale; analiza 

situaţiei de optimizare a şcolilor în localitate; reuşita elevilor în clasele 

10, 11, 12; dorinţa elevilor să continue studiile în Moldova sau peste 

hotare; diferenţa între salariul mediu şi coşul minim de consum; 

diferenţa dintre salariul mediu şi cumpărăturile necesare. 

Indicaţii: în prezentare includeţi un text explicativ, tabele şi 

diagrame, folosiţi efecte de animaţie; timpul de prezentare să nu 

depăşească 7 min. 

Familiarizare: obţinerea informaţiei cu privire la unele procese 

sociale în Moldova.  

Structurare: investigarea situaţiei de optimizare a şcolilor în 

localitatea natală; crearea unui tabel de randament al elevilor în clasele 

liceale ale şcolii cu privire la dorinţa să înveţe în Moldova sau să plece 

peste hotare; crearea diagramei cu nota medie >8 pentru elevii din 

clasele liceale; completarea tabelelor în procesorul tabelar MS Excel cu 

numărul de şcoli în localitate, înainte şi după oprimizare; reflectarea 

informaţiei obţinute în prezentare. 

Exemplul 2 

Titlul proiectului: „Investigaţia sistemului de însănătoşire a 

copiilor în localitatea natală‖. 

Paşii în derularea proiectului:  

1) Descrieţi cu ajutorul redactorului MS Word şcoala şi o clasă 

de a 5-a supusă investigaţiei; situaţia de prezenţă la lecţii a elevilor din 

clasa a 5-a; unele boli mai frecvente care pot fi tratate cu ajutorul 

instituțiilor de tratament; taberele de vară din localitate; costul foilor de 
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tratament. Volumul textului – două pagini: fontul Times New Roman, 

12 puncte.  

2) Creaţi un tabel după modelul următor: 

 

Tabelul 4. Model de tabel pentru exemplul 2 
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3) Creaţi o diagramă în baza Tabelului 4, în dependenţă de 

numărul de zile nefrecventate din cauza bolilor şi/sau din alte cauze.  

Nota: Tabelul şi diagrama pot fi modificate în concordanţă cu 

particularităţile localităţii, şcolii, clasei.  

4) În procesorul tabelar MS Excel completaţi tabelele de mai jos 

cu datele personale. 

Indicaţii:  

a) Datele din coloana A (Tabelul 4) – completaţi cu ajutorul 

funcţiei IF, în dependenţă de datele din coloana D (Tabelul 5) şi 

coloana C (Tabelul 6) (explicaţie: codul bolii trebuie să fie acelaşi); 

b) Datele din coloana E (Tabelul 6) – completaţi având în vedere 

datele din coloana F  (Tabelul 6). 

 
Tabelul 5. Versiunea de MS Excell al modelului de tabel  

pentru exemplul 2, pt.A 

 
 

Tabelul 6. Versiunea de MS Excell al modelului de tabel  
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pentru exemplul 2, pt.B 

 
 
Creaţi cu ajutorul programului MS Power Point o prezentaţie cu 

rezultatele cercetării efectuate, reflectând: datele personale; analiza 

stării de sănătate a elevilor; cele mai frecvente boli de copii; preţul 

foilor de tratament şi cât achită părinţii pentru acestea; posibilitatea de 

însănătoşire a elevilor în instituţiile speciale în Moldova sau peste 

hotare. 

Indicaţii: în prezentare includeţi textul explicativ, tabele şi 

diagrame, folosiţi efecte de animaţie; timpul de prezentare să nu 

depăşească 7 min. 

Familiarizare: obţinerea informaţiei cu privire la unele probleme 

de sănătate ale elevilor clasei a 5-a care îi împiedică învăţarea şi 

instituții de tratament în localitatea natală. 

Structurare: investigarea situaţiei de prezenţă la lecţii a elevilor 

din clasa a 5-a; crearea unui tabel de numărul de zile lipsite cu 

precizarea cauzei; crearea diagramei, în baza tabelului, a zilelor lipsite 

din cauza bolii şi din alte cauze; completarea tabelelor în procesorul 

tabelar MS Excel cu numărul de zile lipsite; codul bolilor; preţul unei 

foi de tratament; analiza capacităţii de a trimite copilul la tabara de vară 

sau la altă instituţie de tratament; reflectarea informaţiei obţinute în 

prezentare. 

Exemplul 3  

Titlul proiectului: „Cercetarea modului de a gestiona o călătorie 

în străinătate a unui grup de elevi‖. 

Paşii în derularea proiectului:  
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1) Descrieţi cu ajutorul redactorului MS Word, unele 

particularităţi cu privire la diiverse aspecte ale vieţii unei ţări Europene, 

limba căreia o învăţaţi; adăugaţi unele imagini, cele mai esenţiale; 

indicaţi responsabilităţile conducătorului grupei; precizaţi problemele 

financiare care pot apărea şi propuneţi  metode de căutare a sponsorilor. 

Volumul textului – două pagini: fontul Times New Roman, 12 puncte.  

2) Creaţi un tabel după modelul următor: 

 

Tabelul 7. Model de tabel pentru exemplul 3. 
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3) Creaţi o diagramă în baza Tabelului 7 a numărului de 

locuitori în trei oraşe principale.  

Nota: Tabelul şi diagrama pot fi modificate în concordanţă cu 

particularităţile ţării. 

4) În procesorul tabelar MS Excel completaţi tabelele de mai jos 

cu datele personale. 

Indicaţii:  

a) Datele din coloana G (Tabelul 6) completaţi cu ajutorul 

funcţiei IF în dependenţă de serviciile prestate firmei turistice -  

coloanele B, C, D (Tabelul 8) şi coloanele D, E, F (Tabelul 9) 

(explicaţie: dacă firma propune aceste servicii, cantitatea banilor 

necesare se micşorează respectiv); 

b) Datele din coloana F (Tabelul 8) completaţi cu ajutorul 

funcţiei IF în dependenţă de nota medie a grupei la limba străină - 

coloana B (Tabelul 9) (explicaţie: dacă nota medie <8, numărul de zile 

= 0, grupa nu pleacă, ceea ce contribuie la reuşita elevilor grupei la 

limba străină). 

 
Tabelul 8. Versiunea de MS Excell al modelului de tabel  
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pentru exemplul 3, pt.A 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 9. Versiunea de MS Excell al modelului de tabel pentru 

exemplul 3, pt.B 

 
 

Creaţi cu ajutorul programului MS Power Point o prezentaţie cu 

rezultatele cercetării efectuate, reflectând: datele personale; analiza 

reuşitei elevilor la limba străină; locurile cele mai interesante a ţării (cu 

imaginii) şi lista oraşelor principale cu evidenţierea numărului de 

locuitori; lista responsabilităţilor coordonatorului grupei; problemele 

financiare care pot apărea; metode eficiente de căutare a sponsorilor; 

posibilitatea elevilor să plece peste hotare (după diferite motive, le 

precizaţi). 
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Indicaţii: în prezentare includeţi un text explicativ, tabele şi 

diagrame, folosiţi efecte de animaţie; timpul de prezentare să nu 

depăşească 7 min. 

Familiarizare: obţinerea informaţiei cu privire la gestionarea 

călătoriei în străinătate a unei grupe de elevi.  

Structurare: investigarea unor particularităţi ale ţării Europene, 

limba căreia se învaţă, cu privire la diiverse aspecte ale vieţii; 

evidenţierea responsabilităţilor coordonatorului grupei de elevi pentru 

călătorie peste hotare şi problemele financiare care pot apărea; crearea 

diagramei în baza tabelului a numărului de locuitori în trei oraşe 

principale; completarea tabelelor în procesorul tabelar MS Excel cu 

informaţie prezentate a firmei turistice, costul necesar pentru fiecare 

elev; analiza problemelor apătute în timpul călătoriei; reflectarea 

informaţiei obţinute în prezentare. 

Aceste exemple pot servi drept surse informaţionale pentru 

crearea unor competenţe antreprenoriale în soluţionarea problemelor 

reale.  

Sarcinile oferite pot fi extinse sau modificate în conformitate cu 

cerințele profesorilor sau studentilor. 

Concluzii. Învăţarea bazată pe proiecte presupune selectarea de 

informaţii, prelucrarea, sintetizarea, formularea de întrebări, care 

călăuzează investigaţia, interacţiuni în cadrul grupului, comunicarea 

rezultatelor, corelarea lor, realizarea unui produs final. Profesorii care 

doresc să folosească metoda proiectului s-ar putea să fie nevoiţi să 

adopte noi strategii de instruire pentru a avea rezultate. Produsul finit în 

urma activităţii de proiecte creează şi direcţionează efortul studentului 

către publicul-ţintă căruia i se adresează. 

Avantajele folosirii metodelor de proiecte: asigură motivaţia 

pentru învăţare, apelând la situaţii din viaţa cotidiană, posibilitatea de a 

analiza în ce măsură studentul foloseşte cunoştinţele, instrumentele şi 

materialele disponibile în atingerea finalităţilor propuse; dezvoltă 

capacităţile de investigare şi de sistematizare a informaţiilor; oferă 

oportunităţi pentru abordări interdisciplinare ale unor teme, fenomene, 
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etc.; facilitează învăţarea prin cooperare; stimulează creativitatea 

studenţilor; permite valorificarea diverselor surse de informare şi 

documentare; facilitează utilizarea metodelor moderne de evaluare 

(portofoliu, autoevaluarea, etc.); măreşte gradul de încredere în sine şi 

responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare, decât în cazul 

activităţilor bazate pe modele tradiţionale; dezvoltă unele abilităţi 

complexe, precum şi capacităţi cognitive, colaborarea şi comunicarea. 

Acest stil de învăţare este atractiv pentru studenţi, fiindcă ei îşi 

pot asuma rolul de specialist în domeniul profesional ales.  
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COMPETENȚA DIGITALĂ ÎN PRACTICĂ: ABORDĂRI ȘI 

ORIENTĂRI PEDAGOGICE 

Tatiana CHIRIAC, dr. 

 

Summary  

The importance of ICT in education activities has been widely 

debated in recent years. Digital technologies now penetrate all 
domains of our lives in social contexts and became vital.  

This article examines the current framework of the identification, 

analysis and evaluation of digital competences of teachers. The overall 
objective is to understand how digital competence is currently designed 

and implemented. Expectation regarding ICT achievement in the 

education system of Republic of Moldova and the conditions that would 
enable the expectations to be met emphasize the demand to make 

changes in pedagogical area to produce efficient educational 

experiences that support the teaching and learning process.  

 
Introducere. Competența digitală este conceptul care descrie 

abilitățile indivizilor legate de tehnologie. În ultimii ani, mai mulți 

termeni sunt utilizați pentru a descrie competențele de utilizare a 

tehnologiilor informaționale, precum: competențe TIC, competențe 

tehnologice, competențe ale tehnologiei informației, cultura 

informației, competențe digitale, alfabetizare digitală. Acești termeni 

https://www.mii.lt/%20informatics_in_education/pdf/infe064.pdf
https://www.mii.lt/%20informatics_in_education/pdf/infe064.pdf
http://lib.teacher.msu.ru/pub/2043
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sunt, de multe ori, folosiți ca sinonime. Paleta largă de termeni denotă, 

de fapt, dezvoltarea rapidă a tehnologiilor, dar și diferite arii de 

acoperire și interes, cât și discipline de bază ale informaticii și 

tehnologiilor informaționale și de comunicare, care contribuie la 

formarea acestor comptențe. 

Conform Recomandării Parlamentului European și a Consiliului 

din 18 decembrie 2006 privind competențele cheie pentru învățarea pe 

parcursul întregii vieți (2006/962/EC), competență digitală a fost 

recunoscută ca fiind una dintre cele opt competențe de bază pentru 

învățarea de-a lungul vieții. Competența digitală implică utilizarea 

sigură și critică a Tehnologiilor Societății Informaționale (Information 

Society Technology (IST)) pentru muncă, timpul liber și comunicare. 

Competența digitală este transpusă asupra competențelor de bază din 

domeniul TIC și include abilitățile de utilizare a calculatoarelor pentru 

a prelua, stoca, produce, evalua și partaja informații, precum și a 

comunica și participa în rețele de colaborare prin intermediul 

internetului [1]. 

Competența digitală este o competență-cheie transversală, care 

implică și permite formarea altor competențe-cheie (de exemplu, 

cunoașterea limbilor, studiul matematicii, sensibilizarea culturală, etc.) 

– este una din așa-numitele abilități ale secolului XXI care trebuie să 

fie asimilată de către toți cetățenii pentru a asigura participarea activă a 

acestora în societate și economie.  

Competența digitală cuprinde ansamblul de cunoștințe, abilități, 

atitudini, inclusiv strategii și valori, necesare pentru a utiliza tehnologia 

și media digitală în realizarea sarcinilor, rezolvarea problemelor, în 

comunicare, gestionarea informațiilor, colaborare, creare și partajare de 

conținut și formarea cunoștințelor în mod eficient, corespunzător, critic, 

creativ, autonom, flexibil, etic, reflexiv pentru muncă, timp liber, 

participare, învățare și socializare. În ansamblu, competența digitală se 
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referă la formarea abilităților și capacitatea de a implementa un anumit 

set de instrumente și / sau aplicații [2, p. 9-17]. 

În același timp, conceptul de competență digitală este interpretat 

din punctul de vedere ale mai multor aspecte, include dimensiuni care 

respezintă convergența mai multor domenii ce evoluează foarte rapid, 

pe măsură ce apar noi tehnologii digitale. A fi competent digital, în 

prezent, presupune mai mult decât a fi capabil de a utiliza cele mai 

recente tehnologii digitale (telefoane, tablete etc.) sau software-ul unui 

computer – este vorba de a poseda abilități de căutare a informațiilor 

relevante, de a analiza critic și creativ serviciile web, de a fi capabil să 

comunici cu ceilalți, folosind o varietate de instrumente digitale și 

aplicații, de a înțelege/percepe media ca un habitat digital, de a proteja 

identitatea digitală și a respecta normele etice de conduită în rețea. 

Consecințele dezvoltării tehnologiilor informaționale se 

răspândesc ca un ecou în diferite structuri ale societății, aducând 

schimbări în educație nu doar la nivel de competențe în special, ci se 

consimt în racordarea modelelor pedagogice, bazate actual pe simbioza 

mediului tradițional și cel digital. Habitatul digital impune în educație 

paradigme ce combină formarea competenţelor necesare în secolul XXI 

și activitatea pedagogică zilnică, care devine optimă cu referire la 

învăţare şi educaţie, generând noi experimente și metode didactice. În 

ultima perioadă, tehnologiile informaționale constant au vizat instruirea 

cu ajutorul numeroaselor aplicații, platformelor electronice şi mediilor 

virtuale educaționale. Concordanța pedagogică oferită de TIC 

procesului de instruire, coincide cu cerințele şi aşteptările generației în 

creștere pentru a înlesni formarea competenţelor transversale, necesare 

în societatea modernă. În secolul XXI, pedagogia a căpătat sensul de 

pedagogie a competențelor şi provoacă profesorul să-si dezvolte 

măiestria profesională prin aplicarea competențelor digitale. 

Inițiative europene. În scopul de a oferi un instrument pentru a 

îmbunătăți nivelul de competență digitală în domeniul educației și în 
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câmpul de muncă, în anul 2013 Comisia Europeană a elaborat Cadrul 

European de Competențe Digitale pentru cetățeni, cunoscut sub numele 

de DigComp, un instrument de autoevaluare, propus pentru a introduce 

o viziune comună despre ceea ce reprezintă actual competențe digitale 

și cum trebuie acestea să fie evaluate [3]. Cadrul DigComp a fost 

dezvoltat de către Centrul Comun de Cercetare (CCC) al Comisiei 

Europene în baza unui proiect științific bazat pe consultarea și 

contribuția activă a mai multor părți interesate și a factorilor de decizie 

din industrie, educație și formare, câmpul muncii, parteneri sociali – în 

total au fost implicați mai mult de 120 de experți. DigComp a fost 

dezvoltat după un proces intens de cercetare și consultare de doi ani și 

reprezintă o tentativă științifică de a defini un set comun de competențe 

digitale pe care cetățenii trebuie să le posede pentru a activa eficient în 

societate și economie.  

DigComp a devenit o referință pentru dezvoltarea și planificarea 

strategică a inițiativelor de competență digitală la nivel european pentru 

mai multe țări. Actual, DigComp a fost actualizat la versiunea 

DigComp 2.0 (an. 2016) cu referire la conceptele, descriptorii și 

vocabularul cadrului [4]. 

În esență, cadrul DigComp identifică 21 de arii de competențe 

incluse în cinci domenii-cheie, care descrie ce înseamnă să fii priceput 

digital. Cetățenii trebuie să aibă competențe în fiecare dintre aceste 

domenii în scopul de a atinge obiectivele legate de locul de muncă, de 

angajare, de învățare, petrecere a timpului liber și participare în viața 

socială (tabelul 1) [5]. 

 
Tabelul 1. Competențele digitale structurate conform 

domeniului IT (conceptul DigComp) 
Domeniul IT Setul de competențe digitale 

Alfabetizarea 

informațională / 

managementul 

informațional 

• navigarea, căutarea și filtrarea datelor, 

informațiilor și conținuturilor digitale 

• evaluarea datelor, informațiilor și conținuturilor 
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digitale 

• gestionarea datelor, informațiilor și 

conținuturilor digitale  

Comunicare și 
colaborare 

• interacțiuunea prin intermediul tehnologiilor 

digitale  

• partajarea prin intermediul tehnologiilor digitale 

• angajarea în domeniul cetățeniei prin 

intermediul tehnologiilor digitale 

• colaborarea prin intermediul tehnologiilor 

digitale 

• respectarea etichetei  de rețea  

• gestionarea identității digitale 

Crearea de 

conținut digital 
• dezvoltarea conținutului digital 

• integrarea și re-elaborarea conținutului digital 

• drepturile de autor și licențe 

• programare 

Siguranța / 

securitatea 

• dispozitive de protecție 

• protejarea datelor personale și a vieții private 

• protejarea sănătății și bunăstării 

• protejarea mediului înconjurător 

Rezolvarea de 

probleme 
• soluționarea problemelor tehnice 

• identificarea nevoilor și a cerințelor tehnologice 

• utilizarea creativă a tehnologiilor digitale 

• identificarea lacunelor referitor la competențele 

digitale 

 
În esență, cadrul DigComp acționează ca un instrument de 

referință comun, care permite oamenilor să măsoare competența lor 

digitală și să identifice lacunele în cunoștințele, aptitudinile și 

atitudinile în cele cinci domenii-cheie. Această inițiativă are ca scop 

sprijinirea cetățenilor, și, în special, a persoanelor implicați în locuri de 

muncă care necesită unele competențe digitale. DigComp completează 

Cadrul european existent de e-competență pentru profesioniștii din 

domeniul TIC care se concentrează asupra meseriilor legate de 
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tehnologii informaționale. În plus, cadrul DigComp sprijină obiective 

politice cheie ale UE cu referire la crearea locurilor de muncă, creșterea 

economică și a investițiilor, crearea unei piețe digitale unice, atragerea 

tinerilor în locuri de muncă. 

Cadrul DigComp este folosit în majoritatea țărilor europene 

pentru a planifica și oferi studii de formare digitală, deoarece acesta 

este flexibil și poate fi adaptat, în dependență de necesități, la nevoile 

organizației care-l utilizează, astfel încât aceasta să poată dezvolta 

propriile teste de competență digitală [ibid.]. De exemplu, un serviciu 

public de ocupare a forței de munca din Spania a creat un instrument 

gratuit online pentru cetățeni, pe baza cadrului DigComp, pentru a 

autotesta competența digitală
.
 Testul proiectat durează aproximativ 15 

minute, iar rezultatele sunt puse la dispoziție într-un format simplu, 

care permite utilizatorilor să înțeleagă abilitățile lor digitale curente. 

Multe țări implementează reforma programelor de învățământ în baza 

cadrului DigComp. De exemplu, Ministerul Educației, Culturii și 

Sportului din Spania a adaptat DigComp pentru profesorii spanioli și a 

folosit cadrul DigComp ca document strategic pentru formarea în 

continuare a competențelor digitale ale cadrelor didactice. 

De asemenea, o serie de alte cadre și proiecte cu referire la 

formarea și dezvoltarea competențelor digitale sunt implementare în 

tările europene, aici fiind aduse ca exemplu următoarele: 

 Proiectul NCCA – cadrul TIC pentru școlile din Irlanda 

(nivelul primar și gimnazial). Acest cadru este un ghid care îi ajută pe 

profesori să încorporeze/implementeze TIC ca componentă cross-

curriculară pentru toate disciplinele și promovează viziunea despre 

alfabetizarea digitală ca abilitate de a crea, comunica și colabora în 

scopul de a organiza și produce informații, de a întelege și aplica 

funcțiile TIC, de a utiliza TIC pentru gândire și învățare, de a dezvolta 

o apreciere critică a rolului TIC în societate [6]. 
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 Cadrul de competențe TIC pentru profesori propus de 

UNESCO definește diverse abilități de competență TIC pentru 

profesori, pentru a integra tehnologiile informaționale în activitatea 

didactică și a dezvolta competențele lor în pedagogie, colaborare și 

inovare școală folosind TIC. Acest cadru reprezintă un set de standarde 

de competență și ghiduri de implementare, care includ formarea în 

domeniul TIC, ca parte componentă a reformei învățământului [7]. 

 Licența TIC pedagogică (Pedagogic ICT licence) pentru 

profesori (inițiativă daneză) – această licența oferă profesorilor actuali 

și potențiali posibilitatea de a-și actualiza competența digitală și să 

integreze TIC și mass-media în discipline școlare ca pe o componentă 

firească a procesului de învățăre. Licența TIC pedagogică se obține 

prin finalizarea cu succes a patru module de bază și patru module 

opționale. Scopul este de a utiliza TIC și mass-media în activități 

zilnice de predare și învățare [8]. Actual, licența TIC este implementată 

în mai multe țări: Austria, Danemarca, Grecia, Irlanda, Italia, Ungaria 

și altele, cât și în unele tări din Africa: Etiopia, Gana, Uganda. Numărul 

tărilor care utilizează Licența TIC pedagogică este în continuă creștere. 

 Cadrul de evaluare iSkill evaluează competențele domeniului 

TIC cu referire la abilitățile de gândire critică și de rezolvare a 

problemelor într-un mediu digital. Cadrul se bazează pe recunoașterea 

faptului că atât abilitățile cognitive, cât și cele tehnice sunt necesare 

pentru ca oamenii să fie funcționali într-o societate digitală. Testul 

iSkills evaluează capacitatea de a utiliza web-ul (e-mail, mesaje instant, 

utilizare browsere, motoare de căutare), bazele de date (căutări de date, 

fișiere de management), și software generice (procesare de text, calcul 

tabelar, prezentări, editoare grafice).  

Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice 

din Moldova. Acceptarea pe scară largă a tehnologiilor informaționale 

în educație are un efect important, în primul rând, asupra reprezentării 

și asimilării conținutului didactic; tehnologia treptat schimbă 
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modalitatea de învățare și de transmitere a informațiilor. Generația 

actuală de instruiți se formează în habitatul digital și pe măsură ce 

înaintează în procesul de formare, tinde să utilizeze conținut 

educațional interactiv, bazat pe colaborare cu oportunităţi nelimitate. 

Tocmai de aceea, profesorii trebuie să includă în activităţile de predare-

învăţare-evaluare tehnologiile, care le vor permite să proiecteze 

conţinut educaţional şi scenarii de învăţare asistate de calculator. 

Cadrele didactice au fost dintotdeauna inițiatorii inovaţiilor în 

şcoală și societate. Cu toate acestea, cu referire la integrarea TIC, mulţi 

profesori din școlile Republicii Moldova nu posedă competenţele 

necesare pentru implementarea pedagogică a acestor instrumente. În 

acest scop, Ministerul Educației întreprinde anumite măsuri (proiecte 

de colaborare internaționale, cursuri de formare în cadrul centrului 

CTICE și altele), pentru a ameliora formarea și dezvoltarea 

profesională ale profesorilor în domeniul de utilizare TIC în activitățile 

didactice. Astfel, în anul 2015 au fost aprobate prin ordinul 

Ministerului Educației Standarde de competențe digitale pentru cadrele 

didactice din învățămîntul general. Standardele propuse definesc 

cunoştinţele şi abilităţile de aplicare a tehnologiilor în mediile 

educaţionale, clasificate pe trei nivele: de bază, intermediar, avansat. 

Conform [9], competențele digitale care au fost selectate și incluse în 

acest document sunt strict necesare unui cadru didactic pentru a realiza 

activitățile profesionale referitor la accesul la cele mai bune resurse și 

conținuturi educaționale; comunicarea cu colegii, părinții și, în cadrul 

rețelelor profesionale; și efectuarea managementului activităților 

didactice prin instrumente digitale. De asemenea, găsim specificat că 

„definirea competențelor cadrelor didactice în forma unui document 

cadru, care să ghideze formarea și dezvoltarea lor profesională de-a 

lungul carierei este una dintre condițiile majore a creșterii nivelului 

realizărilor elevilor‖ [ibid.].  

Domeniile de competențe digitale pentru cadrele didactice din 

învățămîntul general sunt:  
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1. Comunicarea digitală.  

2. Gestionarea informaţiei.  

3. Crearea de conţinuturi digitale educaţionale.  

4. Implementarea aplicaţiilor de management şcolar.  

5. Sisteme de gestionare a conținuturilor educaționale (SGCE).  

6. Utilizarea echipamentelor digitale în educaţie.  

7. Respectarea normelor etice și legale în spațiul digital. 

Adoptarea acestor competențe se referă la modul în care 

profesorii includ tehnologia în activitățile lor de zi cu zi. Totodată, 

aprobarea acestor standarde este legată de cunoștințele TIC, de care 

profesorii trebuie să dea dovadă prin utilizarea instrumentală a acestora 

și prin schimbările în metodele de predare bazate pe TIC adaptate la 

practicile lor educaționale. Nivelurile de adoptare TIC, de la cel mai 

simplu la cel mai complex, indică, de fapt, procesul gradual de creștere 

a nivelului de competență digitală, descris cu ajutorul unui itinerar – de 

la nivelul de bază la cel avansat. Deși, nivelurile au unele caracteristici 

ierarhice, acestea nu se exclud reciproc – același profesor poate avea 

practici care ar putea fi clasificate la diferite niveluri de competențe 

digitale. O astfel de variabilitate depinde de cunoștințele anterioare ale 

profesorilor, reprezentările și interesele acestora față de TIC, cât și 

intenția profesorului și intenția instruitului. În cele din urmă, 

variabilitatea de formare în domeniul de implementare a tehnologiei 

digitale nu exclude progresul în adoptarea tehnologiei în educație, care 

este un proces dinamic și inegal și rezultă din interacțiunea dintre 

instruit, profesor, domeniul de cunoștințe implicat și tehnologia în sine. 

Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice din 

învățămîntul general, permit, inclusiv, profesorilor să revizuiască 

practica lor și propun modalități adecvate de a incorpora TIC în predare 

și învățare. Profesorii trebuie să fie bine pregătiți, dacă intenționează să 

aplice TIC eficient în cadrul practicii lor de predare. De asemenea, 
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profesorii trebuie să-și creeze o părere în mod deliberat referitor la 

impactul și valoarea despre ceea ce înseamnă utilizarea TIC în educație.  

Astfel, se poate contura un traseu de formare, în care un cadru 

didactic să înceapă cu utilizarea instrumentală a tehnologiei în sala de 

studiu și treptat să treacă la modelul de învățare cu tehnologie – un 

model care conduce la generarea învățării semnificative pentru instruiți. 

Deci, scopul utilizării TIC se reflectă în practica de predare-învățare și 

se bazează pe o cunoaștere și recunoaștere a beneficiilor acesteia și 

utilizarea cumpănită în conformitate cu oportunitățile pe care le oferă în 

educație. 

Provocarea din perspectiva formării profesionale a cadrelor 

didactice în ceea ce privește dezvoltarea abilităților digitale este 

esențială în secolul XXI [10]. Indiscutabil, aceste abilități sunt direct 

legate de profesia de pedagog și dimensiunea pedagogică, care se 

manifestă prin procesele de predare și învățare. Integrarea TIC în 

educație susține primordial dimensiunea de predare, de aceea 

tehnologiile devin esențiale pentru profilul unui profesor din secolul 

actual.  

Competențele digitale stabilesc condițiile de practică pedagogică 

profesională și atitudine deschisă, în acest sens rolul profesorului 

determina succesul în procesele de predare și învățare. Ca urmare, 

scopul Standardelor de competențe digitale pentru cadrele didactice 

este dezvoltarea unei serii de competențe în procesul educațional prin 

utilizarea tehnologiilor informaționale, formarea acelor competențe 

care pun în aplicare TIC și facilitează proiectarea și planificarea unui 

cadru de învățământ eficient. 

Concluzii. Adoptarea tehnologiilor informaționale în educație 

cere profesorilor să revizuiască, să reflecteze și să optimizeze 

competențele lor digitale. Practicile educaționale bazate pe TIC implică 

observații, analize riguroase și detaliate și reflecții cu privire la 

obiectivele de învățământ dintr-o perspectivă constructivistă. 
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Reformele în domeniul învățământului superior, de asemenea, necesită 

îmbunătățirea practicilor de predare prin adoptare TIC. În prezent 

constatăm lipsa standardizării competențelor digitale pe dimensiunea 

pedagogică în practica formării inițiale ale profesorilor.  
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EDUCAŢIA DIGITALĂ SUCCESOARE A EDUCAŢIEI 

PENTRU CULTURA INFORMAŢIONALĂ 

Yurie ILAŞCU, dr., conf. univ. 

 

Summary  
The major aim of this article is to answer the question: there are 

ways beneficial educational computer use in education of the young 

generation and that is education opportunities to mitigate any negative 
impact of new ICT? This paper discusses this issue and propose some 

educaţinale practices designed to integrate information and 

communication technology in school curricula and university level by 
promoting digital literacy with unique meaning to be just learning 

based on a series of best practices. 

 

În spaţiul informatic contemporan şi-a făcut apariţia treptat, dar 

tot mai insistent, o nouă societate, care a fost numită ca fiind, una 

informaţională. Societatea informaţională are la bază o comunicare 

multifuncţională şi se află într-o permanentă extindere a posibilităţilor 

tehnologice, cuprinzând nu numai telecomunicaţiile, dar şi alte sfere a 

societăţii, cum ar fi economia, comerţul, mediatizarea şi virtualizarea 

sociumului, şi, ce ne interesează pe noi, educaţia. Cine putea să creadă, 

de exemplu, că va apărea un nou gen artistic  postmodernist, numit 

generic, arta digitală ce se referă la abordarea metodelor şi mijloacelor 

artistice clasice cu ajutorul tehnologiilor digitale sau instalaţiilor 

virtuale interactive [2; p. 2]. Computerul funcţionează simultan ca 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/ICT-Standards-and-competencies.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/ICT-Standards-and-competencies.pdf


344 
 

mediu educaţional, dar şi instrument de autorealizare personală. Tot aşa, 

a devenit un lucru obişnuit să se vorbească despre - manualele 

electronice, datorită extinderii tehnologiilor informatice şi 

comunicaţionale, în sfera educaţionalului. Numai cele mai simple 

statistici, în legătură cu numărul de utilizatori de calculator şi internet în 

lume sunt în continuă creştere dinamică, internetul, are o creştere de 

2100 % comparativ cu anul 2000! În prezent, calculatorul şi internetul 

sunt considerate a fi unele dintre cele mai reprezentative instrumente 

tehnologice ale secolului XXI, instrumente ce sunt şi continuă să fie 

„încorporate,‖ încetul cu încetul, în activitatea instructivă şi educativă.  

Totodată, se observă tot mai insistent o nouă provocare, de genul 

celora, din a II-a jumătate a secolului XX. Atunci problemele lumii au 

impus constituirea unor noi tipuri de educaţie dintre care: - educaţia 

ecologică; - educaţia pentru pace şi cooperare; - educaţia pentru 

participare şi democraţie; - educaţia pentru sănătate; -  educaţia 

economică şi casnică modernă; - educaţia pentru drepturile omului; - 

educaţia pentru schimbare şi dezvoltare; - educaţia pentru comunicare 

şi mass-media; - educaţia nutriţională; - educaţia pentru timp liber. 

Noile educaţii, aşa cum au  fost acceptate în lumea ştiinţelor educaţiei, 

s-au impus într-un timp foarte scurt, dat fiind faptul că ele 

corespundeau unor trebuinţe de ordin sociopedagogic din ce în ce mai 

bine conturate. În ciuda situaţiei paradoxale în care se găseşte, în pofida 

obstacolelor cu care se confruntă, educaţia este invitată să pregătească 

într-o manieră activă, mai constructivă şi dinamică, generaţia viitoare. 

În aceste condiţii, noile Tehnologii Informaţionale şi de Comunicare 

(TIC) au intervenit în cotidianul nostrui cu vădite influenţe asupra 

comportamentului uman. Din păcate, până acum, nu există nici o 

cercetare fundamentală, care ne-ar arăta exact ce impact îl are utilizarea 

îndelungată a calculatorului asupra dezvoltării psihomotorii a copilului 

şi adolescentului. Pe de altă parte, ne-am obişnuit, déjà cu ştirile din 

presa cotidiană, despre anumite fraude informatice, comise  de aşa 

numiţii hackeri, fără ca să realizăm că şi ele sunt rezultatul intervenţiei 

rapide a societăţii informaţionale asupra omului.  Studierea acesteia din 
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punct de vedere pedagogic  este un demers de mare actualitate şi 

aproape singular în peisajul educaţional al Republicii Moldova. 

Folosirea tehnologiilor informaţionale în şcoală face parte din evoluţia 

naturală a învăţării şi generează o soluţie firească la provocările 

contemporane adresate nevoilor de învăţare ale elevilor.  

Se cunoaşte că viitorul unei naţiuni este hotărât de modul în care 

aceasta îşi pregăteşte tineretul, afirma încă din secolul al XVII-lea, 

marele umanist olandez Erasmus. În ceea ce putem numi generic, 

educaţia din secolul XXI, ne vom opri asupra fenomenelor negative, 

care au survenit odată cu apariţia TIC şi anume: dependenţa de 

calculator; fraudele informatice, erodarea valorilor umane, ca urmare a 

conţinuturilor non-valoare şi agresive din Internet şi complementare lui. 

Învăţământul astăzi este pus în situaţia de a răspunde acestei noi 

provocări a societăţii informaţionale prin promovarea şi formarea unor 

cunoştinţe, competenţe şi calităţi umane, capabile să le depăşeasca tot 

aşa cum a fost cu cele din domeniul Noilor Educaţii. Educaţia culturii 

informaţionale nu mai poate să se limiteze la zona infodocumentării 

tradiţionale din biblioteci, arhive sau presa periodică, prinzând conturul 

unui domeniu nou al ştiinţelor educaţiei, chemat să eradicheze o 

categorie întreagă de non-valori, dăunătoare integrităţii morale şi 

sănătăţii psihofizice a generaţiei în creştere. A sosit timpul ca întreaga 

comunitate mondială preocupată de problematica educaţională să 

declare extraordinara apariţie şi dezvoltare a TIC, vizavi de educaţia 

pentru cultură informaţională, domeniu nou şi prioritar al educaţiei, iar 

sintagma educaţia digitală, drept succesoare a educaţiei pentru cultură 

informaţională!  

Consider că educaţia digitală cu componenta ei de bază, cultura 

tehnologică, are nevoie de o fundamentare conceptuală şi metodologică 

la ce-a de-a II-a componentă a ei, - o strictă şi exactă reglementare de 

ordin sociopedagogic, referitoare la impactul educaţional al TIC asupra 

copiilor şi adolescenţilor.  Aşadar, între cultura informaţională şi 

cultura tehnologică a avut loc o joncţiune, o suprapunere a 

conţinuturilor, dar nu şi a formelor de realizare. De aceea, va trebui 
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întrun timp restrăns să se găsească soluţii la problemele: cum şi în ce 

măsură şcoala contemporană poate proteja dezvoltarea unui elev de 

conţinutul non-valoare a TIC? Ce  premise ar favoriza şi facilita 

confruntarea lui cu societatea informaţională contemporană? Va mai 

rămâne şcoala de azi să fie caracterizată drept una dintre minunile 

civilizaţiei capabilă să păstreze bunăcuviinţa moralei umaniste în 

condiţiile societăţii informaţionale?  

Educaţia pentru cultură informaţională îşi pierde din valoarea 

semnificaţiei iniţiale, cedând locul - educaţiei digitale, care  îşi are 

originea în simbioza dintre cultura informaţională şi cultura 

tehnologică, şi astfel, devenind o problemă primordială a educaţiei 

contemporane de la începutul sec. XXI.  Neliniştea generaţiei în vârstă 

nu este una întâmplătoare sau neîntemeiată, tineretul de astăzi numit şi 

,,nativi digitali!” trebuie să devină una dintre preocupările constante ale 

educaţiei. Generaţia de elevi de astăzi nu mai seamănă cu părinţii sau 

bunicii lor, dacă ar fi să căutăm şi să stabilim prin ce modalităţi au 

pornit aceste diferenţe mari dintre generaţii, atunci această modificare, 

toată dezordinea şi răzvrătirea actualei  generaţii este parţial, o 

moştenire, dar provine, după părerea mea, fie şi subiectivă!-  din goana 

neîncetată şi tot mai accelerată spre ceea ce este cultivată de multimedia 

globală, în regim non-stop - supremaţia valorilor  materiale asupra 

celor spirituale!  Aparent, generaţia în vârstă pare a fi depăşită de 

situaţie şi se creează impresia că în loc să aibă o apropiere de generaţia 

tânără, continuă a avea loc, de fapt, o îndepărtare!  

Trebuie să recunoaştem că sistemul de educaţie se află în declin, 

într-o stare de criză cumulată: insuficienţa fondurilor alocate atât pentru 

salarizarea profesorilor, cât şi pentru întreţinerea şi dotarea şcolilor; 

grave şi profunde inegalităţi de pregătire şi de oportunităţi între cei care 

trăiesc în mediul rural şi cei aparţinând populaţiei urbane; între cei din 

familii avute şi cei lipsiţi de resurse economice; slaba capacitate de 

competiţie pe piaţa muncii a numeroşi absolvenţi de liceu şi 

universitate. Deşi, aparent, educaţia este considerată o prioritate 

naţională, iar realitatea cotidiană o aşază pe o altă ,,poliţă,― nici o 
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guvernare nu a tratat-o ca pe serviciul public cel mai important asigurat 

de stat, în măsura în care învăţământul secundar are misiunea de 

neînlocuit de a-i forma pe elevi şi tineri educaţi pentru participare şi 

democraţie, să-i facă să se simtă, că  se pot bucura de dreptul de a avea 

şanse egale  indiferent de mediul din care provin. 

Încă Platon definea educaţia ca fiind „arta de a forma bunele 

deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale 

acelora care dispun de ele‖, Aristotel, la rândul său, afirma că „educaţia 

trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare‖, 

Comenius,  considera că, la naştere, natura înzestrează copilul cu 

„seminţele ştiinţei, ale moralităţii şi religiozităţii―, ele devenind un bun 

al fiecărui om numai prin educaţie. 

Dintre cele patru tipuri fundamentale de învăţare devenite pe 

parcursul vieţii „piloni ai cunoaşterii‖: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, 

a învăţa să convieţuieşti împreună cu ceilalţi şi a învăţa să fii, faţă de 

cerinţele educaţiei de a-i învăţa pe elevi cum să înveţe, şcoala trebuie 

să-i înveţe în primul rând căile şi mijloacele de supravieţuire, şi de aici 

de a face faţă şi de a găsi totuşi posibilitatea şi capacitatea de a-şi 

împlini şi realiza viaţa la potenţialul pe care împrejurările istorice, 

nivelul social general, contextul îi permit. Trebuie să fim preocupaţi să-

i învăţăm nu doar să înveţe, ci şi cum să-şi consolideze anumite calităţi 

specific umane, cum ar fi prietenia, omenia, solidaritatea, dragostea, 

ospitalitatea, compasiunea faţă de ceilalţi etc.  

Prin urmare, societatea informaţională, în anumite circumstanţe 

nefavorabile poate constitui un nou izvor de conflicte sociale între 

generaţii, dar uşor pot deveni interetnice, interreligioase sau chiar 

internaţionale. Unica soluţie ce trebuie abordată cu responsabilitate 

maximă este – ţinerea sub controlul sociopedagogic al noilor TIC şi 

dezvoltarea lor, doar ca o inovaţie favorabilă progresului omenirii şi 

pentru a promova înţelepciunea convieţuirii paşnice. Calitatea de a fi 

profesor dobândeşte noi valenţe în secolul XXI, fiind în acelaşi timp o 

transmitere către tânăra generaţie a ideilor şi principiilor ştiinţei, o 

pledoarie pentru gândirea logică şi coerentă, pentru dobândirea de noi 



348 
 

cunoştinţe, dezvoltarea de capacităţi, aptitudini şi competenţe care pot 

fi atinse, doar prin constituirea, impunerea şi promovarea unui nou tip 

de educaţie referitoare la ceea ce noi numim – educaţia digitală.  

Totodată, existenţa unei permanente tendinţe de sporire a calităţii 

procesului de învăţământ, a provocat domeniul, între timp numit,  

Tehnologii Informaţionale şi de Comunicare să ne aducă noi şi noi 

inovaţii tehnologice, ca pe un fapt firesc şi apreciabil. Pe de altă parte, 

aşa procese cum ar fi : 

 diagnosticarea psihopedagogică a dependenţei de calculator; 

 aplicarea programelor educative de identificare şi prevenţie a 

dependenţei de calculator; 

 psihoterapia clinică a dependenţei de calculator; 

 managementul educaţional al fraudelor e-learning; 

 educaţia juridică pentru prevenirea infracţiunilor 

informatice; 

 implementarea produselor educaţionale multimedia în 

activitatea didactică; 

 perspective ale managementului e-educaţional în cadrul 

informatizării învăţământului, solicită nu numai efort şi abnegaţie, dar şi 

ajustări substanţiale ale politicilor educaionale şi celor curriculare. 

Deşi, tematica educaţiei digitale, continuă să rămână constantă, în 

ultimele două decenii, temă principală de preocupare ştiinţifică a multor 

cercetători, inclusiv şi a autorului acestei cărţi, actualmente, în sistemul 

educaţional din Republica Moldova sunt identificate mai multe 

dificultăţi fundamentale, care necesită suport logistic, inclusiv 

investigaţional. 

În concluzie, la Introducere, reiterez ideea ca scopul major al 

acestei lucrări este de a răspunde la întrebarea: există modalităţi 

educaţionale de utilizare benefică a computerului în educaţia tinerii 

generaţii şi ce posibilităţi are educaţia pentru a contracara orice 

influenţă negativă a noilor TIC? Prezenta lucrare aduce în discuţie 

această chestiune şi propune anumite practici educaţinale menite să 
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integreze tehnologia informaţiei şi a comunicării în curricula şcolară şi 

cea universitară, prin promovarea educaţiei digitale cu semnificaţia 

unică de a fi, doar o  învăţare bazată pe o serie de bune practici, dintre 

care: 

- Folosirea raţională a echipamentelor digitale în scopuri de 

învăţare.  

- Ameliorarea şi sporirea reuşitei academice, graţie utilizării TIC. 

- Sporirea  atractivităţii procesului educaţional în general şi în 

particular, implicarea activă a tinerei generaţii, pentru a-i face să se 

simtă valorizaţi şi motivaţi, ca buni cunoscători şi utilizatori ai TIC. 

- Însuşirea benefică a cunoştinţelor privind utilizarea noilor 

tehnologii şi metode digitale, printr-o relaţionare şi schimb de 

experienţă cu profesorii, având aceeaşi preocupare nobilă, folosirea 

noilor tehnologii şi a metodelor digitale de învăţare, numai în scopuri 

de diversificare şi îmbogăţire a cunoştinţelor utile şi profesionale [1; pp. 

3-5].  

Cât priveşte activităţile de distracţie şi petrecerea timpului liber 

în faţa computerului, să fie conştientizate de fiecare copil sau elev, prin 

intermediul politicilor educaţionale, că le va petrece în limitele bunului 

simţ şi al moralei umaniste, până a se ajunge ca acestea să-i dăuneze 

sănătăţii fizice sau integrităţii personalităţii. 
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Summary  

The Interactive Whiteboard, as a teaching tool from the last 

century, is becoming more and more used in classrooms nowadays. 

This research aims to highlight some benefits of the usage of Interactive 
Whiteboards in history classes at higher education level by presenting 

different ways to exploit them in class. The analyse we made in this 

study enabled us to identify some problems related to their integration 
in class and some solutions to counter those problems and to facilitate 

their usage for pedagogical activities in history classes. The Interactive 

Whiteboard, as a teaching tool from the last century, is becoming more 
and more used in classrooms nowadays. This research aims to 

highlight some benefits of the usage of Interactive Whiteboards in 

history classes at higher education level by presenting different ways to 

exploit them in class. The analyse we made in this study enabled us to 
identify some problems related to their integration in class and some 

solutions to counter those problems and to facilitate their usage for 

pedagogical activities in history classes. 

 

Definiții preliminare privind tabla interactivă. Învăţământul 

modern presupune o nouă abordare a educaţiei, prin promovarea 

metodelor didactice interactive, care să solicite mecanismele gândirii, 

ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. Iar unul din 

instrumentele prin care se poate dezvolta gîndirea și creativitatea este 

tabla interactivă. Reieșind din faptul că dezvoltarea TIC constituie un 

element definitoriu al societăţii, iar educaţia are o importanţă deosebită 

în valorificarea noilor tehnologii, utilizarea acestora este recunoscută 

atât la nivel economic, cât şi la nivel politic. Această idee o putem 

afirma prin referințele la actele normative aprobate în Republica 

Moldova în ultimul deceniu. Astfel în articolul 11, Finalităţile 

educaţionale ale „Codului Educațiiei‖ este prevăzut în calitate de 

finalități ale sistemului educațional dezvoltarea e) competenţor digitale 

[1]. Iar evaluarea competenţelor digitale este organizată în baza 

Strategiei Educaţiei 2020, [2] Strategiei Moldova Digitală 2020, [3] 

Ordinul nr. 862 din 07 septembrie 2015 cu privire la aprobarea 
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competenţelor digitale pentru cadrele didactice din învăţământului 

general [4] și este prevăzută în STANDARDE DE COMPETENŢĂ 

PROFESIONALĂ ALE CADRELOR DIDACTICE DIN 

ÎNVĂȚĂMÎNTUL GENERAL, care au drept scop: dezvoltarea 

competenţelor digitale, elaborarea şi aplicarea conţinuturilor 

educaţionale digitale [5]. 

Necesitatea abordării subiectului. Studiile realizate în ultimii 

ani, în diverse ţări, au arătat că introducerea TIC în şcoală, în instituțiile 

de învățămînt, în procesele educaţionale în ansamblul lor, contribuie, 

într-o măsură foarte mare, la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor și a 

studenților în însușirea noilor cunoștințe din diverse domenii și 

favorizează dezvoltarea competențelor generale și specifice. În primul 

rând, acest lucru se datorează faptului că TIC se adaptează nevoilor de 

învăţare. Astfel tabla interactivă este folosită cu aceeași eficiență și 

interes atât de profesori, cât și de elevi, studenți la diferite disciplinele 

de învățământ. Prezentând avantajul aplicării tablei interactive în 

demersul didactic constatăm că informațiile șterse și secvențele închise 

pot fi readuse, la nevoie, în orice moment, pe parcursul activității 

didactice, atât la etapa de realizare a sensului, cât și la etapa de reflexie 

asupra conținutului predat sau evaluat. Pentru confirmarea acestor idei 

prezentăm căteva secvențe de aplicare a tablei la orele de istorie, din 

propria experiență.  

Din experiența personală. Primul exemplu de aplicare poate fi 

utilizat la începutul orei, la momentul evocării noii teme, când putem 

face un klic și accesam aplicațiile pe Google privind informațiile 

stocate în google.drive, ce sunt acesibile studenților sau elevilor, pentru 

a fi consultate ulterior în pregătirea individuală. Constătăm astfel că se 

schimbă fondul de informare pentru învățare și totodată se schimbă 

formatul materialul informațional. Prin exemplu din figura 1 se 

demonstrează că accesând linkul de mai jos, studenții pot consulta 
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informațiile din google.drive la care au primit dreptul de a descărca și a 

lua cunoștință de conținutul teoretic propus pentru lucru individual.  

 

 
Figura 1 Referințe spre google.drive 

 

Trebuie să remarcăm că, la anumite momente, am folosit 

filmuleţe și o serie de imagini pentru a-i introduce şi mai mult pe 

studenți în elementele care compun lecţia [6]. Valorificarea 

conținutului informațional pe parcursul orei crează o situație de 

percepere activă a materialului teoretic.  

O altă posibilitate de acțiune de instruire prin intermediul tablei 

interactive am făcut-o în secvența „familiarizarea cu noțiunile din tema 

de studiu‖, fapt ce îl demonstrăm prin exemplu 2. Utilizînd „perdeaua‖ 

de pe ecran, se propun noțiunile noi ale temei. Studenții propun 

variantele sale de definiții, apoi profesorul deschide „perdeaua‖ și 

prezintă definițiile conform DEX. 
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Figura 2 Referințe privind utilizarea noțiunilor la tabla interactivă 

 

Prin utilizarea acestei tehnici se crează situația de învățare, în 

care se solicită variantele posibile a noțiunii de la studenți și apoi se 

propune varianta profesorului, ce se consolidează prin discuția ghidată. 

Astfel se produce actul interactivității în demersul didactic. 

Avantaje și probleme în procesul de utilizare a tablei 

interactive. Putem susține că, prin utilizarea perdelei de pe ecran, se 

pot verifica cunoștințele studenților asupra conținutului istoric de la 

alte cursuri, care, prin descoperirea treptată, extind aria de cercetare 

propusă în discursul didactic.  

Folosindu-mă de o prezentare realizată într-un program de genul 

OpenOffice Impress sau Microsoft PowerPoint, studenții trebuie să 

înţeleagă şi să reţină din lecţie informații și cunoștințe noi, ce se expune 

pe parcursul orei. Prezentarea respectivă conţine imagini, hărţi şi 

desene pe care, eu, ca professor, le comentez. Procesul care se întâmplă 

este invers: studentul nu mai are nevoie să scrie nimic, el nu trebuie 

decât să fie atent, iar creierul înmagazinează informaţia de la prima sau 

a doua vizualizare. În felul acesta, se stimulează memoria de lungă 

durată şi nu cea de scurtă durată. La toate aceste avantaje se adaugă și 

acela, că la studenți se stimulează creativitatea. Asociind cunoştinţele 
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dobândite în noul model educaţional cu imagini şi sunete, mintea lui 

este antrenată să folosească acele cunoştinţe în situaţii noi, să inoveze 

cu ajutorul lor, să genereze noi idei.  

Astfel la tabla interactivă are loc: 

-Vizualizarea imaginilor importate de pe Internet, materiale 

infomative Power Point. 

- Accesarea unor site-uri de pe Internet. 

- Evaluarea cunoştinţelor prin aplicarea unor mini-teste cu 

caracter interactive. 

- Realizarea unor schiţe care pot fi salvate în calculator. 

- Importul Clipart-urilor din galerie. 

- Scrierea cu diferite creioane de grosimi şi culori diferite. 

- Înserarea unor texte cu scriere de diferite culori. 

- Scrierea pe pagini liniate pentru limba română, clasa I. 

- Liniatura cu pătrăţele sau diferite pagini personalizate existente 

în galerie. 

Dar, de rând cu opurtunitățile ce pot favoriza utilizarea tablei 

interactive, putem constata că, în present, avem și probleme identificate 

în procesul de aplicare a tablei interactive. Astfel: 

 Constatăm prezența unei nemotivări de aplicare a tablei 

interactive în demersul didactic din partea cadrelor didactice. 

 Este foarte limitat numărul de subiecți implicați în comunicare 

privind subiectul implementării tablei interactive în procesul de predare 

– învățare – evaluare. 

 Atestăm un grad scăzut de alfabetizare digitală a studenților și 

a profesorilor. 

 Utilizarea tablei interactive are un caracter sporadic de 

implementare. 

Totodată, problemele ideintificare permit să înaintăm și un șir de 

soluții care pot schimba starea de lucrurii la acest segment educațional. 

Astfel:  
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 Considerăm necesar organizarea cursurilor de alafebetizare digitală 

pentru profesori și studenți. 

 Elaborarea și implementarea trainingurilor tematice privind 

utilizarea tablei interactive. 

 Instituirea unei comunități profesionale unite sub genericul – 

digitalizarea și informaționalizarea. 

 Organizarea unei comunități virtuale privind schimbul de 

experință privind utilizarea tablei interactive în care să fie organizate 

consultații la acest subiect. 

În concluzie putem susține că exploararea tablei interactive 

facilitează trecerea la o nouă paradigmă a învăţării interactive. Se dă 

posibilitatea ca, în aceeaşi situaţie de învăţare, să fie utilizat sau 

regrupat pe un singur mijloc (calculatorul) un set de medii variate: 

sunete, voci, texte, desene, imagini fotografice, filme, animaţii. 

Prezentările făcute de profesor, cu folosirea tablei interactive, creează 

cadrul pentru demonstraţii, sintetizare de informaţii, vizualizare de 

fenomene, evidenţierea aspectelor majore avute în vedere într-o 

manieră interactivă. Drept concluzie: Tablă Interactivă Smart Board 

devine o nouă realitate educațională, care shimbă conținutul demersului 

didactic și însuși modul de prezentare a lui. 
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