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CZU: 373.24 

CALITĂȚILE EDUCATOAREI ÎN STABILIREA UNEI RELAȚII 

EFICIENTE DINTRE EA, COPIL ȘI PĂRINTE 

ÎN ACTUL DE SOCIALIZARE A PREȘCOLARULUI 

Vasilica Andrasciuc, drd. prof. 

Maramureş, România 

Rezumat. Succesul muncii instructiv-educative privind socializarea preşcolarilor depinde în mare 

măsură de educatoare. Personalitatea educatoarei se manifestă şi prin comportarea ei echilibrată, 

prin tactul pedagogic, sinceritatea, spiritul de dreptate şi responsabilitate, dragostea de muncă, 

originalitatea mijloacelor alese şi capacitatea ei creatoare. Măiestria pedagogică a educatoarei se 

realizează printr-un studiu minuţios al literaturii de specialitate, prin participarea la cât mai multe 

activităţi model, prezentate de alte educatoare sau formatoare, în cadrul schimbului de experienţă 

efectuat. În acest mod îşi va putea analiza obiectiv activitatea, fiind la curent cu procedee noi, utile 

procesului de instruire. Din ansamblul calităţilor specifice, marea majoritate a autorilor relevă ca 

esenţială pentru reuşita în această profesiune: vocaţia pedagogică. 

Cuvinte cheie: educatoare, socializare, preşcolari,  comunicare, echilibru, armonie,, tact pedagogic, 

cunoaşterea de sine. 

Abstract. The success of the instructional-educational socialization  work depends largely on the 

educators. The personality of the educator is manifested also by her balanced behavior, by the 

pedagogical tact, the sincerity, the spirit of justice and responsibility, the love of work, the 

originality of the chosen means and her creative capacity. The pedagogical mastery of the educator 

is achieved through a thorough study of the specialized literature, by participating in as many model 

activities, presented by other educators or trainers, in the exchange of experience. In this way it will 

be able to analyze its activity objectively, being aware of new processes, useful for the training 

process. Of all the specific qualities, the vast majority of authors highlight as essential for success in 

this profession: the pedagogical vocation. 

Keywords: educator,socialization, preschool age, communication, balance, harmony, pedagogical 

tact, self-knowledge. 

„Omul sfinţeşte locul” iar educatoarea este cea care în mediul din sala de grupă 

„sfinţeşte locul”. 

În grădiniţe, succesul muncii instructiv-educative şi de socializare depinde în 

mare măsură de educatoare, de capacitatea ei organizatorică, de priceperea ei de a 

îndruma practic activitatea copiilor, folosind cele mai noi metode şi mijloace 

pedagogice. Personalitatea educatoarei se manifestă şi prin comportarea ei 

echilibrată, prin tactul pedagogic, sinceritatea, spiritul de dreptate şi responsabilitate, 

dragostea de muncă, originalitatea mijloacelor alese şi capacitatea ei creatoare [3, p. 

229]. 

Abilităţile sociale sunt greu de predat nu doar pentru că fiecare abiliatte ar fi 

dificil de motivat şi recompensat ci datorită faptului că există un număr foarte mare 
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de abilităţi care pot fi considerate abilităţi sociale dar şi a modalităţilor infinite  în 

care schimbările din jur afectează percepţia asupra fiecărei abilităţi [6, p. 291]. 

Educatoarea trebuie să realizeze instruirea şi educarea continuă şi susţinută a copiilor 

cu privire la socializarea acestora, dovedind exigenţă faţă de comportarea lor, evitând 

însă duritatea şi păstrând permanent o atitudine obiectivă, recompensând activitatea 

reuşită [2, p. 61]. 

Pe măsură ce copiii au învăţat funcţiile limbajului, nu se recompensează doar 

abilitatea în sine ci se recompensează contextul în care ea este considerată adecvată 

social. Pentru dezvoltarea şi modelarea abilităţilor sociale R. Schramm recomandă 

de la reducerea comportamentelor inadecvate la învăţarea copiilor să folosească pe 

lângă limbajul verbal care implică cereri, denumiri dar şi contactul vizual sau 

limbajul paraverbal. Şi anume nu este de ajuns să se focuseze atenţia pe abilitatea de 

a rosti un cuvânt, ci şi pe felul în care acel cuvânt este rostit. De exemplu putem să 

şoptim un cuvânt sau să îl strigăm, putem să vorbim cu un timbru ascuţit sau cu unul 

grav, putem să vorbim repede sau rar, la fel cum putem să avem diverse inflexiuni ale 

vocii sau dimpotrivă, să vorbim „ca un robot”.  Autorul recomandă să se lucreze pe  

cât mai din timp la limbajul paraverbal şi contactul vizual pentru formareaşi 

dezvoltarea abilităţilor sociale [6, p. 291-292].  

Copiii care manifestă frecvent agresivitate la vârsta preşcolară au abilităţi 

sociale slab dezvoltate, având dificultăţi în a identifica soluţii adecvate la conflicte şi 

au abilităţi de reglare emoţională deficitară, gestionând mai puţin eficient reacţiile de 

furie. Astfel adaptarea lor la mediu este deficitară [1, p. 33-34]. Datorită faptului că 

fiecare copil este diferit şi acesta trăieşte într-un context familial şi social aparte, 

există diferenţe interindividuale între modul de manifestare al comportamentului  şi al 

parcursului pe care îl au spre viaţa adultă. Studiile de specialitate privind problemele 

de comportament şi de adaptare socială ale copiilor au demonstrat că un mare impact 

asupra evoluţiei şi progresului acestor comportamente  de adptare îl au atitudinile şi 

comportamentele cadrelor didactice [1, p. 38-39]. 

Măiestria pedagogică a educatoarei se realizează printr-un studiu minuţios al 

literaturii de specialitate, prin participarea la cât mai multe activităţi model, 

prezentate de alte educatoare sau formatoare, în cadrul schimbului de experienţă 

efectuat. În acest mod îşi va putea analiza obiectiv activitatea, fiind la curent cu 

procedee noi, utile procesului de instruire privind socializarea preşcolarilor.  

Faptul că unele cadre didactice obţin, iar altele nu obţin succes în activitatea 

instructiv-educativă de socializare, denotă că succesul în această muncă este într-o 

mare măsură condiţionat şi de prezenţa unor aptitudini corespunzătoare.  Date fiind 
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caracterul polisemic al activităţii didactice, semnificaţia profund socială a acesteia, 

etc. personalitatea educatorului este de o deosebită complexitate, ea structurând o 

foarte bogată şi diversă gamă de însuşiri [5, p. 57]. 

În literatura de specialitate se practică distincţia între o categorie de calităţi 

generale (temeinică pregătire de specialitate pe fondul unei solide culturi generale, 

temeinică pregătire –teoretică şi practică-psihopedagogică, înaltă pregătire 

ideologico-politică) şi o alta, de calităţi speciale, specifice. Din ansamblul calităţilor 

specifice, marea majoritate a autorilor relevă ca esenţială pentru reuşita în această 

profesiune este vocaţia pedagogică.  Expresia vocaţiei pedagogice este dată, după R. 

Hubert, de: dragostea puternică şi statornică pentru copii; credinţa în valorile sociale, 

culturale, etice ale umanităţii şi ale comunităţii naţionale; conştiinţa misionară, 

conştiinţa responsabilităţii pe care şi-o asumă educatorul faţă de copil, faţă de Patrie, 

faţă de umanitate. [3, p. 231]. 

La această complexă şi fundamentală calitate se adaugă un foarte bogat şi variat 

registru de însuşiri intelectuale, sociale, afectiv-motivaţionale, moral-volitive etc., 

subordonate finalităţii pedagogice. Între aptitudinile intelectuale indispensabile 

profesiunii de educator se înscriu: spirit de observaţie care să permită sesizarea cu 

promptitudine şi adecvat evenimentele, tendinţele de evoluţie a copilului, a 

cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor, a trăsăturilor de personalitate ale acestuia; 

inteligenţă vie, pătrunzătoare, gândire profundă, analitico-sintetică, sistemică 

(educatorul să aibă în vedere întreaga acţiune în care este implicat, integrată în 

sistemul de acţiuni educative pe care le conduce), funcţională (să nu piardă din 

vedere rolul acţiunii, desfăsurarea ei), dinamică (să urmărească schimbarea, progresul 

elevilor şi îmbunătăţirea acţiunii educative), polivalentă (să cuprindă toate 

dimensiunile acţiunii educaţionale şi toate consecinţele acesteia), ordonată şi 

sistematică, activă, inventivă, operaţional-creatoare (constând în capacitatea de a 

reconstitui materialul de învăţat, pentru  a-l face accesibil, şi în căutarea şi elaborarea 

de noi căi şi mijloace pedagogice mai eficace); fluenţă, flexibilitate, coerenţă 

ideaţională; facilitate, utilizarea corectă cu discernământ a mijloacelor stilistice, 

gramaticale şi fonetice; memorie facilă, mobilă; imaginaţie în „proiectarea” 

trăsăturilor personalităţii elevilor, în compunerea „jocului” personajelor acţiunii 

educaţionale, etc; atenţie distributivă, care să permită efectuarea simultană a mai 

multor operaţii cerute de procesul instructiv-educativ etc. [2, p. 60]. 

Dintre însuşirile apartenente dimesiunii moral-volitive a personalităţii 

educatorului se impun a fi menţionate mai ales: consecvenţa în cerinţe, perseverenţă 

în urmărirea realizării scopurilor fixate, exigenţă faţă de sine şi faţă de  ceilalţi, 
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curajul, răbdarea, intransigenţa, tactul pedagogic (tradus prin capacitatea de a realiza 

facil relaţii adecvate cu educatul, prezenţă de spirit, stăpânire de sine, reacţie promptă 

şi adecvată, simţul măsurii, discernământ etc.), modestie, sinceritate, onestitate, 

principialitate, spirit de dreptate, exactitate şi punctualitate în îndeplinirea sarcinilor 

aspiraţia spre autodepăşire, demersuri autoeducative, înaltă moralitate-exteriorizată în 

viaţa exemplară [4, p. 59]. 

Prezenţa şi îmbinarea acestor numeroşi factori psihici de succes în munca 

pedagogică conferă educatorului talent pedagogic, măiestrie pedagogică. La 

ansamblul de aptitudini care conferă educatorului măiestrie profesională, trebuie 

adăugate, după V. Pavelcu, şi aptitudinea de examinator, capacitatea de a aprecia 

valoarea răspunsurilor. Măiestria pedagogică presupune după V. Pavelcu, trei condiţii 

fundamentale de ordin psihopedagogic: - Cunoaşterea de sine şi a copiilor, iubirea 

profesiunii şi a copilului; - Optimism pedagogic; - Capacitatea de a realiza în copii o 

energie, o valoare, ea însăşi creatoare de valori culturale, materiale şi spirituale [3, p. 

230]. Întrucât munca educativă de socializare solicită un mare consum, ea reclamă şi 

unele însuşiri de ordin fizic, respectiv o bună sănătate, o mare vigoare fizică, un 

perfect echilibru organic-suport al necesarului echilibru psihic. 

Potrivit Speranţei Farca calităţile educatoarei sunt următoarele: 

 O bună pregătire pedagogică - pentru o educatoare nu este suficientă pregătirea 

teoretică, aceasta este necesar să pună în practică toate cunoştinţele teoretice 

însuşite pentru a realiza activităţi de învăţare clare, adecvate şi de a crea relaţii 

pozitive cu copiii, pentru ca aceştia să fie dornici de a respecta regulile şi normele 

sociale. 

 Abilităţi de comunicare – când vorbim de abilitatea de comunicare nu ne gândim 

doar la capacitatea de a putea vorbi ci disponibilitatea de care dăm dovadă în a-l 

înţelege pe celălalt, în a fi empatic cu celălalt fără a-l critica sau judeca.  Astfel, 

educatoarea este necesar de a nu apare într-o postură de superioritate cu părintele 

copilului dar nici în postura de beneficiar în raport cu copilul. Ca bariere care pot 

apărea în comunicare pot fi aspecte ce ţin de comunicarea non verbală, de acordul 

inconştient dintre educatoare şi părinte. 

 Relaţii profunde de respect reciproc - educatoarea e necesar de a respecta copilul 

ca omul cu individualitatea sa. Copilul nu este nici cum un om de rang inferior . 

Relaţia cu copilul de a-i oferi libertatea şi afirmarea de sine sunt primordiale.  

 Echilibru şi normalitate – atâta timp cît educatoarea reuşeşte să realizeze un cadru 

adecvat pentru dezvoltare, copiii să simtă siguranţa, să li se stârnească interesul , 

dorinţa de experimentare şi cunoaştere, un mediu relaxant şi plin de bună-
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dispoziţie, copiii vor învăţa mult mai uşor ceea ce îşi propune educatoarea. Dar 

pentru asta e necesar ca educatoarea să se simtă relaxată, diisponibilă şi descgisă 

afectiv, creativă. 

 Abilitatea de a se descurca în relaţii multiple – capacitatea  nivelului de maturizare 

afective, trecerea de la nivelul relaţiilor duale către cele multiple sunt necesare 

pentru educatoare. Altfel, aceasta nu are cum să nu se simtă copleşită dacă este 

asaltată de mai mulţi copii deodată. Copiii au o mare deschidere şi toleranţă pentru 

tot ceea ce este normal şi omenesc. Aceştia provin din modele de familii diferite, 

dar forţa cu care copilul îşi caută sănătatea şi liniştea, bunul simţ natural îl face să  

se simtă securizat de un adult echilibrat şi firesc în relaţiile sale.  

 Armonia cu cealaltă educatoare a grupei (acolo unde există)- educatoarele educă 

prin felul lor de a fi. Atâta timp cît există conflicte între educatoarele care lucrează 

cu aceleaşi copii în schimburi este foarte nepotrivit pentru copii. Copilul are nevoie 

de continuitate, şi de un mediu coerent, capabil pentru a crea o atmosferă plăcută 

pentru a nu fi necesar ca, copilul să interiorizeze conflictul dintre acestea.  

 Capacitatea de a suporta proiecţii – un copil preşcolar nu poate să înţeleagă 

relaţiile dezafectivizate. Acesta are nevoie de exprimare afectivă, şi o nevoie de 

comunicare afectivă pentru a se putea adapta la un nou mediu.  Educatoarea este ca 

o mamă blândă, calmă, ce îngtijeşte, se joacă, dar este şi tatăl ce impune reguli, 

formulează cerinţe. Educatoarea este cea care trebuie să poată suporta aceste 

proiecţii. Educatoarea va încerca şă înţeleagă reacţiile copilului fără a reacţiona la 

ele [ 4, p. 58-63]. 

Având ca element central sentimentul dragostei faţă de copii, respectul 

personalităţii lor, dimensiunea afectiv-motivaţională a educatorului implică şi: 

curiozitatea epistemică, sensibilitate şi receptivitate faţă de nou, pasiune intelectuală, 

entuziasm pentru studiu, interese ştiinţifice, social-politice, cultural-artistice vii 

pasiune pentru adevăr, pasiune pentru scopulesenţial al educaţiei, blândeţe, delicateţe, 

voioşie, optimism, sentimente sociale dezvoltate etc.  

Tonul nuanţat, vioiciunea exprimării, expresia însufleţită a figurii, gesturile 

chibzuite, ţinuta îngrijită au un efect puternic asupra copiilor. Aceste calităţi îi vor 

asigura autoritatea, prestigiul şi, în acelaşi timp, o vor apropia de copii, lucru ce îi va 

permite să realizeze cu succes procesul de instruire şi educare [4, p. 53]. 

Speranţa Farca precizează că, copiii mici, dacă se simt în siguranţă, au 

capacitatea de a interacţiona spontan cu orice alt copil. Ei se joacă cu ceilalţi, îi 

observă, preiau comportamente, trăiesc intens. Pentru un copil mic, obiectele şi hrana 

sunt elemente de intermediere a relaţiilor, chiar dacă copiii mici au mare nevoie de 
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contact cu alţi copii, ei nu sunt pregătiţi pentru o intrare în social fără a dispune de 

asigurarea unui adult personal de referinţă şi anume un părinte sau bunic/ă. În 

momentul intrării în social, al „trecerii pragului casei” este un moment foarte 

important pentru devenirea ulterioară a copilului ca să fie ratat prin grabă. Autoarea 

afirmă că acest moment ţine de nivelul dezvoltării afective a copilului, de capacitatea 

sa de independenţă şi nu de vârsta fizică. Şi odată sesizat momentul propice intrării în 

social a copilului, aceasta trebuie organizată lin trptat, cu reveniri şi pauze (datorită 

faptului că şi adulţii au nevoie de „pauze” pentru viaţa lor socială, pe care şi le 

organizează prin timp liber, sfârşituri de săptămână, vacanţe) [ 4, p.6-7]. 

Rousseau afirmă că „un copil nu este un adult în miniatură”. Fiecare vârstă îşi 

are caracteristicile ei şi este foarte important ca noi adulţii care interacţionăm cu 

aceştia fie că suntem părinţi, bunici, educatori, specialişti să ţinem seama de ele, să 

realizăm că graba noastră a adulţilor nu duce la creşterea mai rapidă a copilului, ci la 

sărirea unor etape esenţiale în devenirea lui. Grădiniţa facilitează „ieşirea în lume” a 

copilului şi e important ca şi părinţii să-şi ofere timp de acomodare cu această idee, să 

se asigure şi să „crească”  iar educatoarea să încerce ea însăşi să înţeleagă ce simte.  

 

Bibliografie 

1. Benga O., Băban A., Opre A. Strategii de prevenţie a problemelor de 

comportament. Cluj-Napoca: ASCR, 2015. 34-35 p. ISBN 978-606-8244-91-4.  

2. Ciofu C. Interacţiunea părinţi–copii. Bucureşti: EȘE, 1989 , 58-64 p. ISBN 973-

29-0130-6. 

3. Glava A., Glava C. Introducere în pedagogia preşcolară. Cluj Napoca: Editura 

Dacia, 2002. 229-233 p. ISBN 973-35-1471-3. 

4. Farca S., Alecu G., Cuciureanu M., Şerban-Adrian M. Începem grădiniţa. 

Ghidul părinţilor şi educatoarelor. Iaşi: Editura Pim, 2010. 58-63 p. ISBN 978-

606-520-747-9. 

5. Ionescu M. Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a 

copilului de la naştere la 7 ani. Bucureşti: Vanemonde, 2010. 89-95 p. ISBN 

978-973-1733-16-6. 

6. Schramm R. Motivaţie şi recompensă. Cum să combaţi autismul cu propriile lui 

arme. Bucureşti: Editura Frontiera, 2016. 291-297 p. ISBN 978-606-93371-9-6. 

11



 

CZU: 159.922.8 

ORIENTARE DE VALOARE A PERSONALITĂȚII ÎN DEVENIRE  

Diana Antoci, dr. conf. univ., 

Catedra Psihopedagogie și Educația Preșcolară, UST 

Lilia Leșan, masteranda UST, 

director IP nr.1, Coșnița, Dubăsari 
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informații de ultimă actualitate ce țin de particularitățile orientărilor de valori, valori instrumentale 
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intervenții și recomandărilor pentru specialiștii din domeniul pedagogiei și psihologiei. 

Cuvinte-cheie: valori instrumentale/terminale, orientări de valoare, vârsta adolescentină. 

Abstract. The present article highlights the importance of theoretical and experimental research of 

the values orientations of contemporary adolescents in preuniversity education. The content reflects 
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În diverse surse informaționale, în viața cotidiană ne-am obișnuit să vizualizăm, 

să audiem și să utilizăm așa noțiuni ca „valoare”, „orientare de valoare”, care deja au 

devenit partea componentă a întregii vieții noastre. Cu toate acestea, pentru mare 

parte din persoane este dificil de a explica, de a defini acestea concepte, dar făcând o 

încercare de a interpreta, se numește o valoare concretă sau se descrie starea 

subiectului cu referire la sfera afectivă sau cognitivă a acestuia. 

Unii autori, precum R.Doron şi F.Parot [apud 3], sunt de părere că există cel 

puţin trei sensuri diferite ale noţiunii fundamentale de valoare, şi anume: 1) raportată 

la motivaţie, valoarea este apropiată de valenţă şi trimite la tot ce caută sau evită un 

anumit individ; 2) raportată la procesele sociale şi organizaţionale, valoarea este 

echivalentă cu utilitatea socială. Ea se aplică deopotrivă indivizilor şi 

comportamentelor şi se referă la practici evaluative a căror funcţie este reperarea 

activităţii sociale a conduitelor şi, prin internalizare, a indivizilor; 3) raportată la 

ideologie, o valoare este apropiată de un scop (libertatea, solidaritatea, cunoaşterea)... 

şi conduce la accentuarea semnificaţiei praxisului sau practicilor sociale.  

D.Antoci analizând multiplele abordări teoretico-științifice în vederea 

interpretării conceptului „orientare de valoare” a propus următoare definiție: 

„orientare de valoare reprezintă procesul de monitorizare de o valoare sau setul de 
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valori al ansamblului de convingeri, atitudini, comportamente aflate în 

interrelaționare ierarhică în cadrul sistemului de personalitate. Tot unitar rezultat din 

corelarea valorilor ierarhizate conform preferințelor și situațiilor curente ale 

personalității constituie sistem de valori, care se află în permanentă modificare statică 

pentru o anumită perioadă (relativ scurtă) din viața subiectului și dezvoltare dinamică 

pe o perioadă mai extinsă a vieții cu atingerea punctelor de transcendență” [2]. 

Totodată, în literatura științifică pot fi găsite diverse abordări privind clasificarea 

criterială a valorilor, şi anume: pe verticală valorile sunt generale şi particulare; pe 

orizontală, valorile sunt în funcţie de sferele de activitate. Pot fi valori sociale şi 

valori individuale; valori psihice, mentale, spirituale sau morale; după obiect și 

conținut - religioase, politice, ştiinţifice, estetice, tehnico-instrumentale, economice 

etc. [1; 3; 9]. 

Pentru sistematizarea clasificărilor ale valorilor pot fi utilizate varii criterii. Petre 

Andrei [1] evidențiază şapte criterii în sistematizarea clasificărilor valorilor: 1) 

valabilitatea: valori relative şi valori absolute, valori obiective şi valori subiective; 2) 

calitatea: valori pozitive şi valori negative, valori-scopuri şi valori-efect; 3) subiectul 

pe care se centrează – pe sine: autopatice, pe altă persoană: heteropatice şi pe ceva 

nepersonal: ergopatice; 4) motivul aderării la valori: accidentale, tranzitorii şi valori 

propriu-zise ale persoanei; 5) obiectul valorilor: economice, etice, juridice, politice, 

estetice etc.; 6) facilităţile psihice care sunt vizate: valori sensibile, sentimentale şi 

cognitive sau intelectuale; 7) sfera de întindere a valorilor: individuale, sociale şi 

cosmice. Unele din aceste criterii sunt rar invocate (de exemplu, l, 3, 4, 6), în schimb 

altele sunt larg răspândite (de exemplu, criteriul 5 în domeniul pedagogiei, 

psihologiei). 

M.Rokeach menționează că menirea valorilor umane constă în formarea și 

acumularea unui ansamblu de standarde, principii pentru a direcţiona eforturile 

personale în realizarea necesităţilor şi, după posibilitate, amplificarea autoestimării, 

dezvoltarea autoimaginii percepute de noi şi de alţii ce ar corespunde pozițiilor 

sociale şi instituţionale, moralităţii şi competenţei [4].  

Pentru Rokeach [7] o valoare se referă la o singură convingere de mare 

generalitate, care trece peste situații și obiecte particulare. Valorile sunt la un individ 

de ordinul zecilor, din punct de vedere al principiilor fundamentale despre tipuri de 

comportament sau scopuri supreme ale existenței. De asemeni, în concepția lui 

Rokeach valorile sunt intim ancorate în eu, proprii omului, „credințe care ne 

orientează afectiv în privința obiectelor, ideilor sau comportamentelor”. 
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Milton Rokeach propune o teorie cu privire la valori și la modul în care acestea 

se constituie într-un sistem. Autorul definește valoarea astfel: „credință de durată că o 

anumită cale sau un scop al existenței sunt de preferat, din punct de vedere social sau 

personal, fără de o cale sau un scop opuse” [5]. Valorile nu există separat, ci sunt 

încadrate într-un sistem de valori, care reprezintă o organizare de durată a credințelor 

în ceea ce privește scopurile existenței și la modurile considerate dezirabile de 

atingere a acestora. În cadrul sistemului, fiecare valoare este orientată prioritar în 

funcție de celelalte valori, astfel că la un anumit moment dat o anumită valoare poate 

să fie prioritară. Schimbarea valorilor presupune reordonarea priorităților în cadrul 

sistemului valoric individual. Astfel că, sistemul de valori este ”suficient de stabil ca 

să reflecte personalitatea individului”, însă și ”suficient de instabil ca să permită 

rearanjări ale priorităților valorice, ca rezultat al schimbărilor survenite în cultură, 

societate, experiență personală” [5]. 

Această stabilitate a sistemului axiologic al individului se traduce în plan social 

prin persistența orientărilor valorice, împărtășite la un moment dat de către membrii 

societății. 

M.Rokeach declară că valorile ființei umane sunt constituite dintr-un număr de 

cogniţii sau idei esenţiale, stările finale dorite ale existenţei şi modelele dorite de 

comportament, instrumentale pentru realizarea lor, care sunt apte de a organiza pentru 

formarea priorităţilor diferite [6]. Savantul raportează valoarea la o convingere de 

durată similară cu un anumit mod de comportament sau scop al existenţei. Valoarea 

presupune o preferinţă specifică pentru un anumit tip de comportament sau anumite 

scopuri care pot fi personale sau sociale. M.Rokeach a stabilit două tipuri de valori: 

unele privind un anumit tip de comportament şi valori privind un scop al existenţei, o 

anumită stare finală. Pe primele le-a denumit valori instrumentale, ele fiind grupate la 

rândul lor în valori morale şi valori de competenţă. Celelalte sunt valori terminale 

care se divid la rândul lor în valori personale şi valori sociale. Având ca baza poziția 

expusă M.Rokeach a elaborat un instrument psihologic pentru evaluarea acestor 

valori [apud 5]. 

Testul pentru studiul valorilor după M. Rokeach [apud 3] determină ierarhii 

pentru două liste A şi B de valori, în care sunt scrise câte 18 valori terminale (scop) şi 

instrumentale (mijloc). Deci, prima metodă aplicată în cercetare a fost testul 

aprecierii orientărilor valorice al lui Milton Rokeach. Autorul a construit în 1973 o 

grilă axiologică, alcătuită, operaţional dintr-o listă de atribute, fiecare desemnând o 

valoare specifică. Valorile erau explicate pe scurt, semantic, iar subiecţilor li se cerea 

să le ierarhizeze în ordinea importanţei valorii respective, considerând valorile 
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principii călăuzitoare în viaţă. Scala de valori a fost obţinută de Rokeach pe bază de 

intuiţie şi se dorea a fi o listă destul de completă a valorilor umane existente. Autorul 

a clasificat valorile în două tipuri: valorile finalităţi, reprezentate de idealuri sau 

scopuri, şi valori instrumentale, desemnate de moduri de conduită. Pentru mai multe 

decenii această sistematizare axiologică a constituit cea mai complexă şi mai nuanţată 

configurare valorică a identităţilor personale şi colective. Metoda M. Rokeach are la 

bază ordonarea directă pe ranguri a listei de valori. 

Prezenta cercetare a avut drept scop studiul orientărilor valorice ale 

adolescenților moderni pentru care a fost aplicat testul orientărilor valorice elaborat 

de M.Rokeach. În studiul experimental au participat 104 de subiecți cu vârsta 

cuprinsă între 15 și 19 ani. 

Valorile scop şi valorile instrumentale au fost organizate de către adolescenți în 

ordinea importanţei acestora pentru ei, astfel încât aceștia au obţinut, respectiv, 

punctaj diferit. În conformitate cu acest punctaj atât valorile terminale (scop), cât şi 

valorile instrumentale (mijloc) au obţinut şi ranguri diferite. Aceste rezultate sunt 

prezentate în tabelul nr.1. 

Tabelul 1. Indicii valorilor terminale și instrumentale 

ale adolescenților, după M.Rokeach 

Valori terminale Puncte Rang Valori instrumentale Puncte Rang 

1. Viața activă 392 I 1. Acuratețe 294 II 

2. Înțelepciunea vieții 392 I 2. Educație 392 I 

3. Sănătate 392 I 3. Exigențe înalte 98 IV 

4. Muncă interesantă 392 I 4. Energie de viață 294 II 

5. Frumusețea naturii și a 

artei 
196 II 5. Executivitate 392 I 

6. Dragoste  392 I 6. Independență 392 I 

7. Bunăstare materială 392 I 
7. Intransigență față de sine 

și alții 
196 III 

8. Prieteni buni, fideli 196 II 8. Studii 392 I 

9. Apreciere socială 196 II 9. Responsabilitate 392 I 

10. Cunoaștere 196 II 10. Raționalism 196 III 

11. Viața productivă 392 I 11. Autocontrol 294 II 

12. Dezvoltare continuă 392 I 

12. Curaj în susținerea 

opiniei proprii, a 

convingerilor 

392 I 

13. Distracții 196 II 13. Voință 392 I 

14. Libertate 196 II 14. Toleranță 392 I 

15. Viață familială fericită 392 I 15. Viziuni largi 392 I 
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16. Fericirea altora 392 I 16. Onestitate 392 I 

17. Creație 392 I 17. Eficacitate în activitate 392 I 

18. Încredere în sine 392 I 18. Delicatețe 392 I 

 

Analizând punctajul şi rangurile obţinute pentru valorile terminale şi valorile 

instrumentale observăm că multe valori sunt stabilite ca fiind prioritare și puține sunt 

lipsite de importanţă pentru adolescenți. Constatăm relația dintre orientări de valoare 

instrumentale și terminale după prioritățile stabilite, de exemplu, Viața activă ca 

valoare terminală (cu punctaj maxim de 392 p.), specifică perioadei adolescentine, se 

obține de subiecți în realitate cotidiană prin intermediul așa valori instrumentale cum 

ar fi: independența, executivitate, eficacitate în activitate, curaj în susținerea opiniei 

proprii, a convingerilor, cărora a fost acordat la fel cel mai înalt punctaj (392 p.). 

Examinarea datelor scoate în evidența dominarea valorilor cum ar fi: voință, 

toleranță, onestitate, delicatețe; ceea ce înseamnă că adolescenții moderni evidențiază 

valori prin intermediul cărora se produce transformarea treptată a propriei 

personalității prin modelarea unor conținuturi, calități, trăsături care în viitor vor oferi 

o perspectivă pentru atingerea unor scopuri dorite, ceea ce, prin urmare, schimbă 

lumea spre bine. 
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Figura 1. Rezultatele repartizării orientărilor valorice a subiecților 

experimentali de vârsta 15-19 după M.Rokeach „Orientările valorice” 

Totodată, constatăm, că rezultatele obținute reflectă proiectarea valorilor de 

către adolescenți spre viitor, comparativ cu cele instrumentale care încă nu le pot 

acoperi conform preferințelor stabilite. Repartizarea valorilor terminale este una 

radicală: sau în prim plan, sau al doilea plan. Valorile instrumentale au o scală de 

distribuire mai largă, ceea ce constituie moduri specifice în acțiune pe care 

adolescentul folosește la un anumit moment pentru a atinge un scop dorit (valori 
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terminale). Ele permit realizarea celor propuse, satisfacția nevoilor umane și se 

manifestă prin comportamente circumstanțiale acceptate social. 

Concluzii. Studiul realizat în vederea determinării specificului orientărilor de valori 

ale adolescenților moderni ne permite se constatăm plasarea ierarhică a valorilor în 

sistemul de valori al personalității; atingerea unor valori de perspectivă se desfășoară 

în baza celor atinse în prezent de subiect și acceptate de mediul social definitoriu în 

determinarea modului de acțiune; poziția valorilor instrumentale se conturează pe 

fundalul experiențelor, trăirilor afective, nivelului de informare și modului de 

cunoaștere a adolescentului; valorile instrumentale se structurează intuitiv și se 

modifică ușor conform preferințelor, situațiilor, influențelor din exterior, 

interrelaționează, se sprijină reciproc având ca țintă valori terminale.  
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Comunicarea este o interacțiune dintre două sau mai multe persoane. La orice 

om comunicarea are începutul chiar din primele clipe din zămislire a apariției unui 

copil. Părinții viitorului copil îi dau un impuls, o șansă a veni în lume și să trăiască, să 

se realizeze. Când se naște un copil, în acel moment deja simte o comunicare din 

partea medicului, a mamei, a lumii, în general. Dacă mama nu poate comunica, 

copilul pierde firul acest de apropiere care poate fi hotărâtor în viața lui. 

Sunt cazuri când alți oameni pot să-i ofere copilului o rază de lumină care se va 

revărsa în soarta omului. Persoanele care răspândesc această lumină pot să fie dascăli 

care posedă aceste aptitudini de comunicare de un nivel înalt. 

Ce reprezintă o aptitudine? E o însușire individuală care poate determina o 

obținere a rezultatelor bune într-o activitate, este o însușire psihică care îi permite 

unei persoane să îndeplinească o muncă, o acțiune în condiții favorabile [4].  

Aptitudine este o dispoziție naturală, o înclinare, o posibilitate, pricepere de a 

face ceva, o atracție înnăscută (spre o anumită activitate), vocație, capacitate. 

Aptitudine exprimă calitate, eficiența și utilitatea acestor caracteristici care 

reprezintă conținutul personalității. Aptitudinile presupun manifestarea acestor cali-

tăți în mod constant, relativ stabil. Aptitudinile sunt acelea componente instrumental-

operaționale ale personalității, ce permit desfășurarea anumitor tipuri de activități cu 

rezultate supramedii [1, p.107]. 

Aptitudinea facilitează un comportament eficient al individului în cadrul oricărei 

activități [1]. Aptitudinea trebuie să îndeplinească anumite condiții, precum să fie 

individuală, să asigure efectiv finalitatea activității la un nivel calitativ superior, și tot 

același nivel să dispună de însușirile psihice dezvoltate, de modul lor de îmbinare, de 

organizare internă într-un tot unitar [1].  

Structura are un caracter dinamic, și își schimbă structura și eficiența în funcție 

de vârstă și de natura sarcinilor și situațiilor. Condițiile nefavorabile de mediu (de 

exemplu, situația nefavorabilă în familie) pot duce la deteriorare, până la diminuarea 

aptitudinilor. Astfel, la cadrele didactice aptitudinile de comunicare pot să aibă un 
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caracter destructiv în cadrul relațiilor cu elevii, cu alte cadre didactice, atitudinea față 

de elevi devine indiferentă sau agresivă. 

Aptitudinile, condiționate de predispoziții, se formează și se dezvoltă întotdeauna 

în procesul activității, în raport cu o activitate concretă în care premisele ereditare sunt 

intens exercitate. Relația dintre activitate și aptitudini este reciprocă. Când cadrul 

didactic este activ, optimist, are dorință de a comunica cu elevii în timpul educării, 

învățării, interacționând cu dispoziție bună față de discipolii săi, ultimii îi răspund în 

același mod, sunt motivați să aibă succese la învățătură și îl respect foarte mult pe 

profesorul care știe a susține, a încuraja.  

Aptitudinile de comunicare ale cadrelor didactice constă în a se simți confortabil 

în proces de predare-învățare, să-i fie ușor să-și ia o decizie independentă, să se 

exprime profesional ca un interpret, să fie responsabili de rezultatele muncii și a sigu-

ranței a unui grup de oameni, să caute să comunice, să simtă mai liberi, deschiși într-o 

nouă companie, echipă; să nu-și limiteze cunoștințele, să nu întâmpine dificultăți în 

stabilirea contactelor cu oamenii și de a vorbi în public; să se orienteze într-o situație 

necunoscută; să-și apere opinia proprie; să-i placă să organizeze diferite activități și 

evenimente. Și cea mai importantă calitate – să aibă dragoste față de copii și de toți 

oamenii din jur. 

Conform observațiilor desfășurate în școală constatăm reacții pozitive ale elevilor 

la aptitudinile de comunicare manifestate de cadrele didactice. De exemplu, profesorul 

care vorbește într-o tonalitate neplăcută cu elevii, refuză la moment explicarea temei 

neînțelese, depărtează elevul. Copiii trăiesc emoții de disperare, umilință, ei așteaptă 

ca profesorul să-i accepte, să-i dea acea susținere de care are nevoie și... nu găsește. Și 

atunci acest copil nu are încredere în profesorul de școală, el visează ca profesorul să 

plece din școală cât mai repede (exemplul luat din viață școlară actuală), și începe să 

urască obiectul dat.  

Sunt cadrele didactice care vorbesc cu elevii cu severitate apăsată, cu critică ce se 

simte în intonația, tonalitatea vocii (comunicare paraverbală), atunci copilul arată un 

comportament demonstrativ, agresiv, și agresiunea aceasta el proiectează asupra altor 

elevi care nu sunt vinovați. O dată jignit, elevul poate să piardă interes spre învățătură 

și să înceteze, în general, să învețe (au loc astfel de cazuri). 

După investigații executate în două gimnazii din Republica Moldova, prin 

intermediul Testului de diagnosticare a aptitudinilor comunicative și organizatorice 

COS-1 [2] au fost depistate diferite niveluri de aptitudini de comunicare ale cadrelor 

didactice în număr de 38 de persoane. Dintre acestea nivelul foarte scăzut au 11 cadre 

didactice, nivelul scăzut au 3 cadre didactice, de nivelul mediu și foarte înalt sunt 9 
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cadre didactice, și înalt – 6 cadre didactice. Rezultatele în procente sunt prezentate 

într-o diagramă de mai jos (Fig. 1). 

a aptitudinilor de comunicare, în procente 

(F. scăzut – foarte scăzut, F. înalt – foarte înalt) 

Nivelurile înalt și foarte înalt în sumă au 39,47% dintre toate cadrele didactice,  

ce este cel mai mare număr dintre celelalte. Aceasta ne dă speranță că totuși într-o 

oarecare măsură elevii se simt la școală acceptați. Numărul de nivelurile foarte scăzut 

și scăzut 36,83 (în sumă) ne demonstrează că e foarte aproape de numărul nivelurilor 

înalte. Este de dorit să se dezvolte cadrele didactice prin intermediul diferitor desfășu-

rări psihologice în privința motivației și educației permanente. 

În relația dintre aptitudinile de comunicare ale cadrelor didactice și 

comportamentul elevilor de vârstă adolescentină, se observă o corelație dintre tipuri de 

comportament ale elevilor și formele de comportament ce ei folosesc în rezolvarea 

situațiilor de conflict.  

La cercetare au participat 84 de elevi-adolescenți dintre care au fost 36 băieți și 

48 fete (Fig. 2). 

0,00%

100,00%

din numărul

total

42,85% 57,14%

băieți fete

 

Figura 2. Repartizarea băieților și fetelor după numărul de 36 de băieți 

și 48 de fete din numărul total 84 al elevilor 

 

Figura 1. Repartizarea cadrelor didactice după nivelul de dezvoltare 
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După rezultatele Testului Thomas-Kilmann privind comportamentul în situații 

conflictuale și Tehnicii de diagnosticare a tipului de activitate comportamentală au 

fost obținute indicii care au demonstrat că activitatea de comportament A1 (intervalul 

168-335) au 4 băieți (11,1% din numărul total al băieților) și 6 fete (12,5%), 

activitatea de comportament AB (intervalul 336-459) au 24 băieți (66,66%) și 27 fete 

(56,25%), activitatea de comportament B1 (intervalul 460-626) au 8 băieți (22,2% din 

numărul total al băieților).  

0,00%

50,00%

100,00%

elevi 11,90% 61% 27,38%

168-335 336-459 460-626

 

Figura 3. Repartizarea subiecților după tipul de comportament 

conform testului COS-1, în procente 

Elevi-adolescenți din eșantionul dat cu tipul de comportament A1 (168-335) sunt 

10 din 84 de elevi, cu tipul de comportament AB (336-459) sunt 51 elevi și cu tipul de 

comportament B1 (460-626) sunt 23 elevi sau 11,9%, 60,714 % și 27,38 % respectiv. 

Elevii cu tipul AB sunt mai mulți, cel puțin număr au elevii cu tipul A1. La vârsta 

adolescentină la copii predomină caracterul tipului AB (băieți sunt mai mulți): 

echilibrat, cu o înclinație implicită de a domina, o persoană încrezătoare, stabilă 

emoțional; aproape în jumătate din acest număr sunt copii cu tipul B1 (460-626) 

(fetele sunt mai multe): tipul intermediar (tranzitoriu) – raționali, prudenți, pe 

îndelete, cu activitate moderată; un număr mic sunt copii de tip A1 (168-335) (fetele 

sunt mai multe) cu comportament energic, care aspiră la concurență, fără ambiție și 

agresivitate, cu o activitate de afaceri sporită. Stadiile de maturizare se diferă la 

vârsta aceasta, dar se urmărește tinderea spre scopuri mai mari la majoritatea de copii.  

Să examinăm ce forme de comportament preferă să folosească acești elevi în 

situațiile conflictuale. Pentru aflarea alegerii după consecutivitatea preferabilă a 

formelor de comportament ale elevilor la momentul rezolvării situației conflictuale au 

fost calculate mediile nivelurilor formelor de comportament alese de elevi-adolescenți 

(băieți și fete, luați împreună). Calcularea exprimării alegerii formelor de 

comportament în procente este demonstrată în Fig. 4.  
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Figura4. Repartizarea mediilor calculate ale nivelurilor FC alese de adolescenți 

din numărul total, în raport cu nivelul maxim, în procente 

Luând datele după tipuri de comportament șansa de a câștiga în situațiile de 

conflict băieților îi ajută alegerea Adaptării și Colaborării (în descendență), iar 

fetelor le ajută Compromisul. Evitarea și Confruntarea. Aici se ia diferența dintre 

mediile pentru toate tipurile de comportament luate în total, comparând alegerile ale 

băieților și fetelor.   

Există multe factori care pot să aibă influența asupra și comunicării cadrelor 

didactice, și comportamentului elevilor de vârstă adolescentină. Aici noi ne oprim în 

limitele obiective cu intermediul unor teste care au fost elaborate de psihologi savanți 

cu atragerea atenției la caracteristicile specifice, ce ne dă oportunitate să depistăm 

calitățile profesorilor și elevilor în timpul prezent. 

Pentru determinarea corelației dintre aptitudinile de comunicare ale cadrelor 

didactice și comportamentul elevilor de vârstă adolescentină a fost aplicat testul lui 

Spearman (rs). S-a constatat că are loc corelația cât pozitivă – dintre formele de 

comportament care folosesc elevii în rezolvarea situațiilor conflictuale, cât și negativă 

dintre tipurile de comportament ale adolescenților și aptitudinile de comunicare ale 

cadrelor didactice. 

De exemplu, corelația dintre forma de comportament Confruntarea la nivelul 

scăzut al cadrelor didactice este: rs= 0,9966 (p≤0,01). Iar corelația dintre coeficientul 
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al nivelului scăzut al aptitudinilor de comunicare ale cadrelor didactice și tipul de 

comportament al adolescenților este: rs = -0,4564 (p≤0,05). 

De exemplu, după coeficienții de corelație dintre nivelul scăzut al aptitudinilor 

de comunicare ale cadrelor didactice și formele de comportament ale adolescenților 

se demonstrează următoarea consecutivitatea formelor de comportament ale 

adolescenților: Evitarea, Confruntarea, Colaborarea, Compromisul, Adaptarea 

(fete). Se confirmă ipoteza conform căreia nivelul scăzut al aptitudinilor de 

comunicare ale cadrelor didactice se află în relație pozitivă de intensitate medie și 

înaltă cu comportament de formă: Confruntare, Evitare.  

Și conform ipotezei, după coeficienții de corelație dintre nivelul înalt al 

aptitudinilor de comunicare ale cadrelor didactice și formele de comportament ale 

adolescenților se demonstrează următoarea consecutivitatea formelor de 

comportament ale adolescenților: Evitarea, Colaborarea, Compromisul, 

Confruntarea, Adaptarea (băieți). Conform ipotezei nivelul înalt al aptitudinilor de 

comunicare ale cadrelor didactice corelează la nivel pozitiv înalt și mediu cu tipul de 

comportament al adolescenților. Elevii evitând conflictul tind spre colaborare. 

 

Bibliografie 

1. Țuțu M.-C. Psihologia personalității. Ed. a 6-a. București: Editura Fundației 

România de Mâine, 2008. 

2. Platon C. Serviciul psihologic școlar. Chișinău: Editura Epigraf, 2001. 167 p. 

3. Psihoteste. Vol. II. Instrumentariu pentru examinarea experimentală a 

capacităților intelectuale (ghid pentru psihologi). Coordonator: Lucia Savca. 

4. https://dexonline.ro/definitie/aptitudine. 

5. Шапарь В. Б. Практическая психология: тесты, матодики, диагностика. 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. 661 c.  

23

https://dexonline.ro/definitie/aptitudine


CZU: 159.922.8 

PARTICULARITĂȚILE FORMĂRII VALORILOR  

PERSONALITĂȚII CONTEMPORANE 

Diana Antoci, dr., conf.univ.  

Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, UST  
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Rezumat. Articolul dat redă un studiu teoretico-experimental de identificare a valorile după care se 

ghidează adolescenții contemporani. Ținând cont că valorile noastre reflectă ceea ce este important 

pentru noi și determină modul în care luăm decizii, iar perioada adolescenții este perioada formării 

și conturării valorilor, este extrem de important să identificăm particularitățile conturării ale 

acestora.  

Cuvinte-cheie: vârsta adolescentină, valori, particularități.  

Summary. The article includes theoretical and experimental study to identify the values that guide 

contemporary adolescents. Given that our values reflect what is important to us and determines how 

we make decisions, and the period of adolescence is the period of formation and shaping of values, 

it is extremely important to identify the particularities of their shaping. 

Keywords: adolescent age, values, particularities.  

Valorile noastre reflectă ceea ce este important pentru noi. Alături de credințe, 

valorile sunt factorii naturali care determină modul în care luăm decizii. În concepţia 

autorilor A. Biron, M. Moraru, V. Pavelcu, P. Popescu-Neveanu, noţiunea de valoare 

este considerată o însuşire, un criteriu, o reprezentare, un produs, în fond ca 

obiectivare a esenţei umane [2; 4]. 

De fapt, valorile sunt structuri cognitive internalizate care ghidează alegerile 

prin evocarea unui simț al principiilor de bază ale dreptății și greșitului, un simț al 

priorităților și dorința de a da sens și de a vedea stereotipurile.  

Столяренко Л. Д. consideră că sistemul orientărilor valorice determină partea 

consistentă a direcţionării personalităţii şi alcătuieşte baza relaţiilor ei cu: lumea 

înconjurătoare, alţi oameni, sinele, baza concepţiei despre lume şi miezul motivaţiei 

vieţii active, baza concepţiei despre viaţă şi a „filosofiei vieţii” [6]. 

În ceea ce priveşte formarea sistemului de valori și perioadele formării lor, P. 

Iluţ consideră acest sistem într-un sens mai propriu, în perioada preadolescenţei, 

putem vorbi despre perioada preaxiologică, iar spre sfârşitul adolescenţei, începutul 

tinereţii procesul orientărilor valorice atinge un apogeu, rămânând un proces deschis 

[1]. 

Paladi A. caracterizează adolescenţa drept perioadă ce reprezintă nu atât o etapă 

cantitativă, cât calitativă, amplificatoare în multitudinea aspectelor de dezvoltare. 
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Adolescenţa este etapa în care are loc: 

• structurarea sistemului propriu de valori care are ca sursă de formare capacităţile 

cognitive crescute ce permit adolescenților înţelegerea profundă a valorilor;  

• creşterea experienţei personale de viaţă şi observarea vieţii atora, influenţele 

sociale care restructurează valorile;  

• cristalizarea unei concepţii personale asupra vieţii proprii şi a vieţii în general, 

care dă sens şi semnificaţie activităţilor în care adolescenţii se implică şi, 

totodată, le canalizează energiile şi capacităţile;  

• conştientizarea, deocamdată slabă, a apartenenţei la generaţie bazată pe 

competenţa cognitivă a adolescenţilor, ceea ce le permite să-şi dea seama că toţi 

cei care se află în acest interval al vieţii simt, gândesc şi acţionează la fel şi tind 

să se compare permanent cu celelalte generaţii [3]. 

Astfel, ținând cont de cele prezentate mai sus, ne-am propus să identificăm 

valorile adolescenților, acesta fiind și scopul prezentei cercetări. În continuare sunt 

prezentate datele experimentului de constatare, realizat pe un eşantion de 105 de elevi 

din clasele a VIII-a și a IX-a, din Liceul Teoretic din mun. Chişinău, cuprinși între 

vârstele 13-15 ani.   

 

În cadrul cercetării experimentale a fost aplicat testul Valorile și scopurile mele. 

Testul conţine 40 itemi, fiecare item fiind evaluat de subiect pe o scală de la 0 la 4; 

(0) - nu, (1) – mai degrabă nu (2) - mijlociu, (3) – mai mult da, (4) – da. Scorul final 

se obține prin însumarea punctelor conform celor 10 categorii de valori pe care 

măsoară testul dat. A – Independență, B – Recunoaștere socială, V – Bani, G – 

Putere, D – Succes, E – Creație, J – Ajutor pentru alți oameni, Z – Dezvoltarea 

personalității, I – Viața familială, K – cunoștințe. Potrivit scorului total obținut la 

eșantionul experimental observăm ierarhizarea din fig. 1. 

Potrivit punctajului total obținut delimităm că dezvoltarea personalității este o 

valoare primordială în rândurile eșantionului experimental, acumulând un scor de 

1628 puncte. Cu doar câteva unități mai puțin, viața familială este cea de-a doua 
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Figura 1. Indicii valorilor ierarhizate de adolescenți 
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valoare, după importanță printre adolescenți, 1614 puncte. Cunoștințele se plasează 

pe locul III (1600 puncte). Locul IV – creația (1479 puncte), locul V – succesul 

(1443 puncte), locul VI – independența (1438 puncte), locul VII – recunoaștere 

socială (1435 puncte), locul VIII- ajutorul pentru alții (1403 puncte), locul IX – 

banii (1288 puncte), și, respectiv locul X – putere (1154 puncte). Totodată, 

punctajului acumulat la fiecare subiect au fost oferite ranguri, celui mai mare punctaj 

i se atribuie rangul ”1”, următorului ”2” etc., după exemplul din tabelul 1.  

Tabelul 1. Atribuirea rangului valorilor potrivit punctajului acumulat 

Simbolul Suma Rangul Valori 

A 7 6 Independenţă 

В 15 2 Recunoaştere socială 

V 10 5 Bani 

G 6 7 Putere 

D 12 3 Succes 

E 4 8 Creaţie 

J 4 8 Ajutor pentru alţi oameni 

Z 16 1 Dezvoltarea personalităţii 

I 11 4 Viaţa familială 

К 12 3 Cunoştinţe 

 

Figura 2. Ierarhia valorilor cu atribuirea rangurilor 

Analizând rangurile atribuite de subiecții fiecărei valori (fig. 2) constatăm că 

cele mai prețuite sunt: viața familiară, dezvoltarea personalității, cunoștințele, creația, 

succesul. Cele mai puțin valorificate sunt: independența, ajutorul acordat altora, 

recunoașterea socială, banii și puterea. Din figura 2, observăm că 43 subiecți 

(40,95%) au ales viața familiară pe rangul I, alții 34 subiecți (32,38%) au preferat 

dezvoltarea personalității drept prim rang, cunoștințele sunt prioritatea numărul unul 

pentru 25 subiecți (23,8%). Aceste rezultate ale cercetării indică orientarea către o 

existență satisfăcătoare în cadrul unui microgrup social în care adolescentul caută să 

se manifeste demn, matur dar și independent.  

43

34

25
19

13 12 12 11
8

3

19

34 32

19 17
21

17
23

7 67 5 6
10

19 17 18 19
25

21

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Rangul 1 Rangul 2 Rangul 3 Rangul 4 Rangul 5

26



De aici, observăm că părinții continuă să fie importanți din punct de vedere al 

dezvoltării sociale al adolescentului. Ei, rămân un factor important al echilibrului 

emoțional și material. Deși, nevoia de independență este ceea ce conduce la 

dezvoltarea adolescentului, totuși el rămâne dependent de familie, unde primește 

siguranța, confortul psihologic etc. Deși, aparent, relația părinte-adolescent, cel mai 

frecvent, este tensionată, totuși, constatăm că viața familiară este o prioritate pentru 

cei mai mulți dintre subiecții testați. Cele mai importante, dar și cele mai tensionate 

în această perioadă sunt relațiile cu părinții. Dificultatea situației este determinată, pe 

de o parte, de dependența de părinți, pe de altă parte – de dorința de a fi independent, 

de sine stătător. Această vârstă se caracterizează prin tendința adolescentului de a se 

elibera de tutela, controlul și protecția maturilor – rudelor, profesorilor, 

îndrumătorilor, generației adulte în general. Totodată, oferirea libertății absolute este 

percepută de către adolescent ca respingere și îi generează anxietate. Conflictele ce 

apar în familia adolescentului îi permit acestuia să-și verifice gradul de independență 

într-un mediu familial securizant. Poziția altruistă a părinților favorizează 

comportamentul pozitiv al adolescentului – cooperarea, interacțiunea cu cei din jur. 

De aceea, este important pentru un adolescent să se simtă iubit, acceptat și respectat 

în cadrul familiei, să i se ofere posibilitatea să-și manifeste independența, în timp ce 

ei se maturizează și încearcă să facă față schimbărilor ce se produc în interiorul și 

exteriorul lor. 

Adolescența este o perioadă a dezvoltării cunoștințelor, abilităților, 

deprinderilor, emoțiilor, sentimentelor și relațiilor interumane, cu impact puternic 

asupra lui și viitorului său. Procesul psihologic central în perioada adolescenţei este 

dezvoltarea conştiinţei de sine, care stimulează personalitatea să compare toate 

aspiraţiile şi faptele sale cu anumite trepte şi imagini ale Eului propriu [5] 

Dezvoltarea conștiinței de sine îi permite să-și asume responsabilitatea pentru 

propriile gânduri și fapte, să-și formeze poziția interioară a omului adult, să se 

conștientizeze ca membru al societății și să dobândească abilitatea de a soluționa 

sarcinile ce țin de propriul viitor.  

Astfel, concluzionăm că dezvoltarea personalității este o valoare prioritară care 

dă direcție comportamentului, emoțiilor și atitudinilor manifestate. Labilitatea 

emoțională, capacități sporite de exprimare verbală a propriei persoane, creșterea 

centrării pe sine, căutarea unor noi modele pe lângă părinți, tendința de regresie în 

momente de criză, abilitate sporită de muncă susținută, testarea regulilor și a limitelor 

și alte manifestări asemenea acestora, reprezintă tendințe ale adolescentului de a se 

cunoaște pe sine și de a se dezvolta.   
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O caracteristică a adolescenţei este şi proiectarea idealului în viitor; un aspect al 

acestei preocupări este interesul pentru profesia pe care o va alege, determinându-l la 

reflecţie asupra vieţii sale interioare. În acest context, cunoștințele și valorificarea lor, 

oferă încredere adolescentului că va reuși. El manifestă curiozitate față de tot ce-l 

înconjoară, resimte o puternică nevoie de a ști. Tinde să devină cineva, să fie el 

însuși. Este nemulțumit de starea lui actuală, ceea ce generează neîncredere în sine. 

De aceea el pendulează între nehotărâre, visare, tărăgănare inactivă. Totodată, 

realitatea existentă îi ridică nenumărate probleme, iar „inundația” informațională îl 

stimulează, dar și îl intimidează, îl tulbură pe adolescent, îl împinge spre a explora, 

dar și îl irită uneori, îl înspăimântă.  

O altă particularitate caracteristică vârstei care determină comportamentul 

adolescentului și reușita lui școlară constă în faptul că funcţionarea sistemului nervos 

central este determinată într-o măsură mai mare de nivelul dezvoltării fiziologice. 

Activitatea sporită a hipotalamusului perturbă echilibrul interacțiunii scoarță-

subscoarță, de aceea în perioada dezvoltării fiziologice furtunoase (sexuale), la 13-14 

ani, capacitățile intelectuale ale adolescentului se pot reduce. De aici înțelegem de ce 

pentru doar 23,8% din subiecți cunoștințele sunt prioritatea numărul unul.  

În concluzie, observăm că familia, dezvoltarea personală și cunoștințele sunt 

cele trei cele mai prețuite și căutate valori de către adolescenți cu vârste între 13 și 15 

ani. Spre deosebire de celelalte valori, proporțiile covârșitoare ale acestor trei, 

vorbesc nu doar despre gradul în care ele ghidează comportamentele adolescenților 

dar și despre nevoia lor, care trebuie satisfăcută.  
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CZU: 371.13 

ROLUL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A CADRULUI DIDACTIC 

ASUPRA FORMĂRII DE CALITATE 

Petru Apostol, profesor de istorie și educația civică 

IP. Gimnaziul Peticeni raionul Călărași 

Meseria de profesor reprezintă o activitate complexă și articulată la care se 

intercalează diverse variabile. Baza activității profesionale este activitatea educativă 

care are ca scop grija persoanei pentru a răspunde celor mai profunde necesități ale 

demnității umane. Orizontul nostru ideal de referință cuprinde activitățile didactice, 

educative, raportul dintre colegi, părinții, organizarea sistemului de învățământ și 

cultura în general. 

 

Figura 1. Zece competențe ale unui profesor modern  

după Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”, Italia [1] 

Modul specific în care profesorul îndeplinește această sarcină depinde de  

interpretarea sa a acțiunii didactice. Pentru ca toate obiectivele propuse să fie atinse 

este necesară bunăvoința tuturor indivizilor încadrați în procesul didactic. La fel este 

necesară înțelegerea profundă a meseriei de profesor cărui pe parcursul istoriei eau 

fost atribuite roluri tot mai complexe puncând mai mult pe rezultate finale pe când ar 

fi cazul de a studia mai în detaliu asupra calității și valorii miserie de profesor.  

Funcția mereu recunoscută a rolului pe care îl îndeplinește profesorul a fost cea 

culturală, prin care noile generații vin în contactul cu bogăția de cunoștințe și valori 

dezvoltate de generațiile anterioare. La această funcție se conectează și alte așteptări 

ale societății care sunt astăzi foarte înalte, în comparație cu prestigiul pe care îl are 

meseria de profesor atât din punct de vedere economic cât și social. 

Așteptările mari pe care le are societatea cât și noile direcții de devoltare 

economică a țării a dus la necesitatea ca profesorul să posede pe lând capacitățile 

tradiționale culturale și didactice alte noi cunoștințe și o formare continuă pe tot 

parcursul profesional, cum sunt: abilități educaționale; abilități organizaționale, 
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evidențiate în special de cultura autonomiei; abilități de proiectare, care decurg din 

capacitatea fiecărui profesor de a opera într-un mod organizat și consolidat prin 

decenii de încercări pe teren; abilități de evaluare; abilități relaționale, din ce în ce 

mai necesare pentru a răspunde noilor nevoi ale tinerilor generații atât ale comunității 

școlare, cât și ale contextului în care își desfășoară activitatea; abilități de comunicare 

verbală, nonverbală, iconică și multimedia. 

Locul unde își desfășoară profesorul ativitatea. Dezvoltarea profesională 

trebuie să țină cont de noul context determinat de către școala autonomă care pune 

accent tot mai mult pe autoinstruirea și independența de studiu al elevilor. An de an 

observăm cerințe crescânde față de profesor privind aplicarea imaginației și 

identificarea de noi metode interactive pentru aplicarea curriculei de învățământ. 

Meseria de profesor se desfășoară în diferite ambiente: - În clasă, având contact cu 

elevii rafinând cunoștințele și materialul studiat pentru o înțelegere cât mai bună; - În 

școală utilizând noile spații ca centre de resurse, biblioteca; - În teritoriu, deoarece 

anume aici se lărgește câmpul de studii și se contopesc cunoștințele cu exercițiile 

practice, atât pentru profesori cât și pentru elevi. Sunt create colaborări externe care 

se contopesc cu noile tehnologii moderne.  

Capacitățile profesorului clasic. Cele 6 competențe de bază nu sunt noi, 

importanța lor însă a crescut pentru învățământul modern: 

1.Activ - Sîrguincios: este esențial ca profesorul să fie pe deplin angajat în munca sa 

și să fie atent la pregatirea elevilor. Responsabilitatea pe care o are în mâinile sale 

este enormă, așa că un profesor modern întotdeauna trebuie să fie conștient de acest 

lucru și să se dedice întru totul profesiei sale. 

2. Preparat: în trecut, avea un caracter puternic și o personalitate puternică era 

suficient pentru a fi considerat un bun profesor. Astăzi însă este de neimaginat să te 

gândești la un profesor fără pregătire la nivel academic ridicat. Cu cât este mai 

pregătit un profesor, cu atât mai multe benefici vor avea elevii. Iar ulterior va fi un 

mare avantaj pentru întreaga societate. 

3. Organizat: o bună organizare și planuri de lecție pregătite din timp sunt factori 

cheie pentru succes. Este foarte important ca profesorul să organizeze corect lecția 

pentru a profita de timpul maxim disponibil. Elevii simt când un profesor este slab 

pregătit: deci cum pot să aibă admirație si stimă pentru un astfel de profesor ? 

4. Tolerant: într-o societate din ce în ce mai diversă și multiculturală, profesorul 

modern trebuie să îi trateze pe toți egal, fără a arăta favoritism, pentru a preveni 

prejudecățile. Este foarte important să nu vă impuneți viziunea asupra elevilor, ci să 

le încurajați a discuta despre orice viziune a lor. 
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5. Povestește istorioare (StoryTelling): una dintre cele mai bune metode de a preda și 

transfera idei este prin povestirea unei povești. Cei mai buni profesori au folosit 

această metodă de ani buni în clasele lor. A explica o lecție folosind tehnica 

StoryTelling este o abilitate de predare fantastică. A spune o poveste promovează o 

implicare mai mare și colaborarea elevului: cele mai bune povești fascinează și 

activează dorința elevilor de a participa activ. 

6. Deschis la întrebări: discuțiile la clasă și activitățile de colaborare sunt esențiale 

pentru a încuraja elevii de a obține cele mai bune abilități. Profesorul modern trebuie 

să fie deschis pentru a răspunde oricărei tip de întrebare pe care o pune individul sau 

grupul. Răspunsurile superficiale sau insuficiente nu sunt suficiente. Față de o 

întrebare complexă, întrebarea la care nu este posibil de a da un răspuns fi imediat, 

deoarece necesită cunoaștințe mai aprofundate a subiectului, luați timp și recurgeți 

informații de pe internet sau bibliotecă. 

Noile capacități-cunoștințe pe care trebuie să le aibă profesorul modern după 

Perrenoud [2] sunt: înaintează către o evaluare mai formativă decât normativă; 

realizează proiecte în cadrul instituției de învățământ; profesorii munceasc cât mai 

mult în echipă transdisciplinar; rezolvă împreună cu elevii sarcinile propuse; pune 

elevii în centrul acțiunii pedagogice; folosește metode active, proiecte, lucrați pentru 

probleme deschise, dezvolta abilități și transfer de cunoștințe; face educație către o 

cetățenie activă și responsabilă. 

Perrenoud insistă asupra a zece familii mari de abilități pentru a cuprinde 

transformarea profesiei didactice. Cele zece familii prezentate de autor nu sunt 

considerate definitive, nici exhaustive, dar un punct de plecare pentru perspective 

suplimentare și continue. Ele sunt rezultatul unei construcții teoretice legate de 

problema schimbării. Predarea nu este în context a abordării abilităților, înțeleasă ca 

„succesiune de lecții”, dar ca „organizare și animarea situațiilor de învățare”. 

Aptitudinile în cauză sunt rezumate în zece familii, în cadrul căruia există seturi de 

competențe specifice, structurate în trei paradigme [3]: Domeniul de învățare; Munca 

profesorului în afara clasei; Construcția și simțul profesiei. 
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CZU: 159.923.2 

EXCURS EXPLICITATIV ASUPRA CONCEPTULUI DE CULTURĂ 

Rodica Balan, profesor de matematică, doctorand UST 

Școala Gimnazială Nr.29 Galaţi, România 

Rezumat. Formarea  și dezvoltarea permanent a personalității culturale este provocată de tendințele 

lumii modern. Influenţa societăţii asupra individului este colosală. Personalitatea este considerată 

drept produs social. În formarea personalității un rol important o are cultura, care ne vorbește 

despre, cine suntem azi și ce am făcut ieri. Nu poți face abstracție de ceva universal valabil, și 

anume, coerența dintre limbă, gândire și cultură. Și poate  într-un viitor apropiat vom trăi îndreptând 

ochii spre cultură. 

Cuvinte cheie: cultură,  valori, norme. 

Pornind de la cuvintele frumoase spuse de Jesse Bennett: "Acumularea de 

cultură este dezvoltarea foamei avide pentru cunoaştere şi frumuseţe.", noi pedagogii 

trebuie să formăm generații de elevi creatori și cunoscători de frumos. Timpul în care 

trăim ne impune să educăm oameni care prin cultura și educația lor să promoveze și 

cu mândrie să vorbească despre cultura națională oriunde în lume s-ar afla. 

Ideea care trebuie să o reținem este aceea că în ultimele decenii cultura a 

dobândit o vizibilitate „teoretică” deosebită. Conceptul de cultură a devenit unul de 

importanță strategică pentru toate disciplinele care studiază universul uman și social, 

fiind investit astăzi cu valențe multiple. Este o constatare la îndemâna oricărui 

observator atent al peisajului teoretic și spiritual în care ne mișcăm la începutul 

acestui secol. Teoreticienii, din varii domenii, invocă frecvent în abordările lor, 

uneori justificat, alteori abuziv, rolul factorilor culturali în explicarea și interpretarea 

fenomenelor particulare pe care le studiază. 

În dicționarul explicativ al limbii române găsim următoarea explicație a 

„culturii”: 

 Totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a 

instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori.  

 Faptul de a poseda cunoștințe variate în diverse domenii; totalitatea 

acestor cunoștințe; nivel (ridicat) de dezvoltare intelectuală la care ajunge cineva [5]. 

Cultura, care provine de la cuvântul latin colere, ce se traduce prin „a 

cultiva”/„a onora”, se referă în general la o activitate umană. Definiția dată de 

UNESCO consideră cultura ca „o serie de caracteristici distincte a unei societăți sau 

grupă socială în termeni spirituali, materiali, intelectuali sau emoționali”. 

În anul 1952, antropologii americani Alfred Louis Kroeber si Clyde Kluckhohn 

au primit sarcina, din partea UNESCO, să inventarieze diferitele semnificații ale 

termenului de cultură; ei au descoperit nu mai puțin de 146. Din punct de vedere 
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tradițional, conceptul de cultură este legat de noțiunea „cultura 

spiritului“(cultura animi), prin analogie cu ideea de cultură a ogoarelor, prezentă la 

Horatiu si Cicero, (cultura agrorum, agricultura). Aceasta concepție presupune ideea 

unui patrimoniu cultural, compus din bunuri și valori universale transmise de la o 

generație la alta. Educația devine tot mai mult intenționată și programată și are 

funcția de a face posibil accesul la acest patrimoniu cultural.  Cultura este detașare de 

natură iar etapele culturii sunt etape ale umanizării, ale ridicării spirituale a omului. 

Învățatul domnitor Dimitrie Cantemir sublinia superioritatea omului înzestrat cu 

binefacerile culturii [4]. 

Cultura reprezintă o moștenire ce se transmite cu ajutorul codurilor de 

comunicație specifice cum sunt gesturile ori cuvintele, scrisul și artele, mass media 

(presa, radioul, televiziunea), media interactivă (telefonul). În același fel se transmit 

gesturile, ritualurile, cunoștințele teoretice, normele abstracte, religia. Cultura poate fi 

însușita prin diverse forme ale memoriei subiective (reflexe, cuvinte, imagini) dar și 

prin intermediul memoriei obiective (obiecte, peisaje,cărți, numere, reguli). 

Uzul popular al cuvântului cultură în multe societăți occidentale poate reflecta 

chiar caracterul stratificat al acelor societăți. Mulți folosesc acest cuvânt pentru a 

desemna bunuri de consum ale elitelor și activități cum ar fi bucătăria, arta sau 

muzica. Alți folosesc eticheta de „cultură înaltă” pentru a o distinge pe aceasta de 

cultura „joasă”, desemnând toate bunurile de consum care nu aparțin acestei elite [3]. 

Teoreticienii culturii din secolul al optsprezecelea și începutul secolului al 19-

lea și foarte mulți dintre cei de azi identifică cultura și civilizația pe care adesea le 

opun naturii. Astfel oamenilor cărora le lipsesc semnele culturii înalte par adesea mai 

naturali și observatorii critică sau dimpotrivă apără elementele culturii înalte care ar 

inhiba "natura umană". 

La sfârșitul secolului al XIX-lea antropologii au propus o definiție mai amplă a 

culturii, definiție care să poată fi aplicată mai multor tipuri de societăți. Ei au definit 

cultura drept natura umană și au observat că aceasta își are rădăcinile în capacitatea 

universal umană de a clasifica experiențele, de a le codifica și de a comunica 

simbolic. În consecință, societățile izolate dezvoltă culturi proprii, originale, dar 

componente ale diferitelor culturi locale se pot răspândi cu ușurință de la o 

comunitate la alta. 

Un alt mod comun de înțelegere a culturii este prin definirea acesteia în funcție 

de părțile ei componente: Valori (idei), Norme (comportamente), și Artefacte (lucruri, 

sau părți ale culturii materiale) [4]. 
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Valorile sunt idei despre ceea ce poate fi important în viață. Ele ghidează restul 

culturii. Normele sunt expectații ale comportamentului diferit al oamenilor în diferite 

situații. Fiecare cultură are metode diferite (sancțiuni) pentru a-și impune normele. 

Sancțiunile variază și ele în funcție de importanța normei. Normele cele mai 

importante formalizate de sancțiuni se numesc legi. Artefactele derivă din valorile 

culturale și din norme. 

Definiţiile s-au multiplicat la începutul sec XX, când diverse discipline sociale 

au început să cerceteze mai aplicat fenomenul cultural, dar nu au depăşit cadrul unor 

polarităţi consacrate precum om-natură, spirit-materie, obiectiv-subiectiv, valori-

fapte, particular-universal etc. 

Cultura reprezintă modul specific de existenţă umană, un univers creat de el 

însuşi prin care tălmăceşte simbolic lumea. Cultura e mecanismul creator care l-a 

umanizat şi l-a condus pe om la actuala dezvoltare. Cultura are concomitent aspect 

revelatoriu (metaforic) şi stilistic. Arta poate fi considerată un model al culturii. 

Culturile sunt nucleul identităţilor [1]. 

Termenul de cultură  a fost introdus de către Eduard B. Tylor, el descrie cultura 

ca „acel complex care include cunoașterea, credințele, artele, dreptul, morala, 

obiceiurile pe care și le-a însușit omul ca membru al societății“. Însă extraordinara 

proliferare a conceptului și, implicit, a termenului de cultură ne obligă la o 

sistematizare după criterii axiologice, funcționale, structurale și tehnice ale acestuia. 

Definițiile date culturii vizează, în esență, saltul calitativ de la existența naturală la 

cea bazată pe valori [2]. 

 Voltaire filosoful francez iluminist definea conceptul de cultura: comerț, 

industrie, idei, credințe și datini, obiceiuri, aspirații si prejudecăți. Într-o altă 

accepțiune, termenul de cultura reprezintă un fenomen colectiv, aceasta fiind 

acceptată de toți indivizii care trăiesc în același mediu social. Cultura este un 

fenomen care se dezvoltă în timp și care presupune o continuitate fluidă trecut-

prezent-viitor. Ralph Linter definea conceptul de cultură ca fiind totalitatea 

cunoștințelor, aptitudinilor și modelelor obișnuite de comportament pe care le au în 

comun și pe care le transmit membrii unei societăți.  Generația marilor filosofi 

germani Kant, Fichte si Hegel definește cultura ca fiind perfecțiune și disciplină a 

rațiunii, libertatea spiritului, întruchiparea în activitatea practica a spiritului obiectiv. 

Dimitrie Gusti vorbește despre cultura personală, cu referire la atitudinea și 

comportamentul indivizilor față de cultură. 

Lucian Blaga si Tudor Vianu, filosofi și teoreticieni ai culturii, consideră cultura 

o permanentă, o continuitate, exprimată printr-o matrice stilistică. 
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Cultura este un fenomen intelectual colectiv, în sensul că reflectă în plan 

spiritual modul specific de existență al unui grup uman, al unei comunități sau a unei 

națiuni. Ea este formată dintr-un ansamblu de valori, comportamente și simboluri 

care disting membrii unui grup de cei ai unui alt grup. 

- Cultura prezintă are un caracter dobândit, ea se dobândește prin învățare și 

experiență și caracterizează omul ca ființă socială; 

- Cultura are un caracter colectiv, este împărtășită de membrii unei comunități, grup 

social; 

- Are caracter simbolic, reprezintă reflectarea spirituală a raporturilor interumane și 

a relațiilor societate-natură; 

- Cultura are un caracter structurat și prezintă un model specific; 

- Are  caracter persistent, se transmite pe fondul unor acumulări treptate de la o 

generație la alta; 

-  Are  caracter dinamic, se schimbă în timp, se adaptează gradual și continuu, chiar 

daca individul sau forțele sociale încearcă să se opună schimbării. 

Cultura este influențată de acțiunea mai multor factori, care delimitează clar 

sferele culturii: cultura națională, cultura industrială, cultura funcțională, cultura 

profesională, cultura organizațională [2]. 

În concluzie, putem spune că cultura reprezintă un întreg complex ce include 

cunoștințe, convingeri, artă, morală, lege, obiceiuri cât și alte capacități și obișnuințe 

dobândite de om ca membru al societății. De asemenea, cultura reprezintă un sistem 

istoric determinat de modul de viață ce tinde sa fie împărtășit de toți membrii unui 

grup. Cultura include limbajul grupului, tradițiile, obiceiurile și instituțiile inclusiv 

ideile motivatoare, convingerile și valorile cât și implementarea lor în instrumentele 

materiale si artefacte. 
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CZU: 371.3 

STRATEGII ȘI TEHNOLOGII DIDACTICE DE DEZVOLTARE 

A COMPETENȚEI DE CERCETARE A CADRELOR DIDACTICE DIN 

PERSPECTIVA FORMARII COMPETENȚEI DE CERCETARE LA ELEVI 

Claudia Barbaroș, doctorandă, UST-IȘE  

Rezumat. În articolul dat punem accent pe strategii și tehnici ce facilitează dezvoltarea competenței 

de cercetare: lucrul cu sursele documentare, eseul, lectura personală, diagrama VENN. Sunt 

evidențiate tehnicile lecturii eficiente, etapele de lucru asupra eseului. Muncă intelectuală constituie 

o premisă importantă pentru dezvoltarea competenței de cercetare la elevi, pe care o începem încă 

din ciclul primar și gimnazial.  

Cuvinte-cheie: strategie didactică, cercetare, muncă intelectuală, autonomia învățării, strategii 

interactice de predare-învățare. 

Abstract. In this article we focus on strategies and techniques that facilitate the development of 

research competence: working with documentary sources, essays, personal reading, VENN 

diagram. The techniques of efficient reading, the stages of work on the essay are highlighted. 

Intellectual work is an important prerequisite for developing the research competence in students, 

which we start from the primary and secondary school years. 

Keywords: teaching strategy, research, intellectual work, autonomy of learning, interactive 

teaching-learning strategies. 

Strategia didactică reprezintă un concept caracterizat de o pluralitate semantică. 

Savantul S. Cristea consideră pe bună dreptate, că, „strategiile didactice sunt un grup 

de două sau mai multe metode și procedee integrate într-o structură operațională, 

angajată la nivelul activității de predare-învățare-evaluare, pentru realizarea 

obiectivelor pedagogice generale, specifice și concrete ale acesteia, la parametrii de 

calitate superioară” [3, p. 422]. Un alt cercetător român I. Nicola afirmă, că acestea 

sunt: „un ansamblu de procedee prin care se realizează conlucrarea dintre profesor și 

elevi în vederea predării și învățării unui volum de informații, a formării unor 

priceperi și deprinderi, a dezvoltării personalității umane” [6 , p. 441]. 

Strategiile didactice îi permit profesorului să faciliteze învățarea istoriei, să 

trezească curiozitatea elevului și să-l pună în situația de a căuta răspunsuri la 

subiectele necunoscute. De asemenea elevul va cerceta mai amănunțit subiectele 

propuse și va descoperi niște adevăruri neștiute până la momentul investigației. 

Încă din clasele inferioare, elevii trebuie obișnuiți cu tehnicile de muncă 

intelectuală ca mijloc de pregătire pentru învățarea permanentă.  

În urma unor cercetări, s-a constatat că aproximativ 80% din elevi nu folosesc 

manualul și nici nu știu cum să-l folosească eficient, întrucât nu cunosc tehnicile 

lecturii eficiente: 

 lectura explicativă (explicarea cuvintelor neînțelese prin derivare, context); 
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 lectura selectivă - vizând ideile de bază; 

 lectura lentă, de aprofundare - reflectând asupra esențialului; 

 lectura critică - pe baza unor observații personale; 

 lectura problematizată formându-ne întrebări-problemă; 

 lectura de asimilare însoțită de repetări pe baza înțelegerii materialului; 

 lectura exploratorie pentru punerea în temă cu conținutul citit; 

 lectura dirijată și autodirijată (liberă); 

 lectura rapidă și eficientă [2, p.179]. 

Profesorii vor face cu elevii exerciții pentru însușirea acestor tehnici de citire, 

învățându-i, în același timp, cum să folosească manualul și alte cărți, în funcție de 

specificul acestora. Alteori, lecția întreaga este studiată din manual sub ghidarea 

profesorului, îndrumându-i cum să ia notițe, vizând esențialul, să extindă pe fișe 

anumite date sau idei esențiale, să facă grafice, diagrame, conspecte, rezumate, 

referate, compuneri și proiecte, în funcție de specificul obiectivului de studiu [8, 

p.91]. 

Secretul succesului în domeniul intelectual îl constituie studiul bazat pe 

motivație și pe maximă concentrare asupra materialului. Din experiența de lucru cu 

elevii liceeni pot să subliniez, că nu oricare din aceștia doresc să facă notițe. Unii 

consideră, că nu este necesar să pierzi timpul cu luarea de notițe, alții din motiv, că ar 

avea o memorie bună și este de prisos să mai scrii ceva. Practica, însă a demonstrat, 

că acei elevi, care ascultă tema, apoi î-și fac și niște rezumate, scheme logice, ce 

includ niște idei proprii, concluzii, au o reușită mai bună și pot realiza cu ușurință 

diverse discursuri, sunt capabili să lucreze mai eficient în mod autonom și prezenta 

proiecte în Power Point etc. Deseori, sunt implicați în calitate de elevi-consultanți în 

predarea temei noi. 

Totodată, există și un pericol, ca elevul, care a lucrat independent cu sursele, să 

se confrunte cu dilema, că nu a înțeles mesajul textului (îi pare complicat). De aceea 

profesorul trebuie să monitorizeze procesul învățării, pentru a interveni cu o soluție și 

ajutorul cuvenit. 

Suntem de acord cu autorul M. Stoica, că cele mai eficiente sunt notițele 

schematice, cuprinzând ideile de bază, însoțite de reflexii personale. În acest caz, 

pagina se împarte pe verticală în trei părți: 

 În stânga, pe un spațiu mai mic, scriu: titlul, subtitlurile și alte subdiviziuni,  

 la mijloc, pe un spațiu mai mare, sunt notate ideile de bază, 

  iar în dreapta, într-un spațiu mic, observațiile și reflecțiile personale [apud]. 
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În ultimii ani, încerc să-i învăț pe elevi să facă notițe, mai ales, când este vorba 

despre un subiect nou. La subiectul: „Pactul Ribbentrop-Molotov”, pe foaia de caiet 

vor fixa: 

Evenimentele 

importante 

Personalități, noțiuni Consecințele semnării pactului Ribbentrop-

Molotov (pentru Europa, România, Basarabia) 

Lectura (personală ) este o metodă de învățământ, care valorează modalități de 

documentare, investigare și cercetare, cu scopul îmbogățirii cunoștințelor, formării și 

dezvoltării capacităților și competențelor intelectuale. În concepție modernă, 

constructivistă, prin intermediul lecturii personale se favorizează construirea de către 

cel care învață a unei viziuni personale, rezultate prin înglobarea ideilor, 

observațiilor, aprobărilor, dezaprobărilor, propunerilor proprii etc., precum și apariția 

unor trăiri afective benefice activității de învățare [1, p 221]. 

De obicei, le propunem elevilor o listă bibliografică la subiectele studiate, în 

conformitate cu epocile istorice: 

Epoca istorică Denumirea lucrării Autorul 

 

 

 

 

Epoca antică 

Dacii 

Istoria civilizațiilor în 11 volume 

Columna lui Traian 

Grecia antică 

Egiptul antic 

Mituri ale Greciei antice 

Plutarh. Oamenii iluștri ale Romei antice. 

H. Daicoviciu 

Ovidiu Drîmba 

Ion Conțescu 

Gerhard Fink 

Dieter Kurth 

Namm Diane 

Gheorghe Erizanu 

 

 

Epoca medievală 

Decameron 

Cruciadele. Ce și cum. 

Tirania și titanicismul 

Moldova medievală 

Chișinău.File de istorie 

Boccacio 

Manfred Vasold 

Mario Turchetti 

A. Eșanu, V. Eșanu 

A. Eșanu 

 

 

 

 

Epoca modernă 

Istoria continentului european 

Enigme ale istoriei române. Volumul I, II 

Napoleon, Franța și Europa. 

Istoria românilor. Basarabia și 

Transnistria 1812-1993 

Jean-Michel 

Gaillard 

Anthony Rowley 

Paul Ștefănescu 

Andrina Styles 

Anton Moraru 

 

 

Epoca 

contemporană 

Minciunile celui de-al II război mondial 

Relațiile româno-sovietice (1917-1934) 

Raptul Basarabiei.1940 

Transnistria în flăcări 

Lidia Pădureac 

Ion Șișcanu 

Gheorghe Budeanu 

În lucrarea lui I. Cerghit „Metode de învățământ”, se accentuează că una din 

cele mai active metode de cunoaștere a trecutului istoric al omenirii îl constituie 

studiul bazat pe cercetarea documentelor istorice în original sau copie, sub formă de 

reproduceri multiplicate ori proiectate. Prin analogie, am putea spune, că predarea 

istoriei fără documente este sinonimă cu a predării fizicii și chimiei fără experiențe 

sau a matematicii fără demonstrarea teoremelor [2, p. 210-211]. 
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Iată de ce, utilizarea surselor istorice trebuie să fie permanent în atenția 

profesorului. 

Metodologia de lucru cu sursele documentare presupune cunoașterea și aplicarea 

algoritmului de interpretare a documentului, care îl găsim în Ghidul de implementare 

a curriculumului modernizat în învățământul liceal din anul 2010. Competența de 

analiză și interpretare a documentului o dezvoltăm în clasa a X-a. Lucrul asupra 

documentelor istorice în clasa a X-a este facilitat de, prezența multor surse din epoca 

antică și medievală.  

În continuare vom prezenta etapele de formare/dezvoltare a competenței de 

analiză și interpretare a documentelor istorice: 

1. Prezentarea documentului ( timpul când apare, circumstanțele în care a apărut); 

2. Analiza documentului (problemele abordate, prezentarea problemelor prin 2-3 

fraze, problemele principale ale documentului); 

3. Explicația (explicarea fiecărui pasaj din document, determinarea faptelor 

istorice relatate); 

4. Aprecierea valorii documentului (exprimarea opiniei personale) [5]. 

Exemplu: 

Unitatea de învățare: Revoluții și structuri politice în epoca modernă 

Subiectul: Revoluția Română de la 1848-1849. 

Competența specifică: Cunoașterea și interpretarea surselor istorice. 

Unitatea de competență: Analiza comparativă a fenomenelor și proceselor istorice 

din epoca modernă. 

Obiectivul operațional: Să analizeze Petițiunea–proclamațiune a revoluționarilor 

moldoveni din 27 martie 1848, Proclamația de la Islaz din iunie 1848, Petițiunea 

Națională de la Blaj din 4 mai, 1848. 

Sursa istorică: documentele programatice ale revoluției de la 1848-1849. 

Sarcina: Să cerceteze programele revoluționare din Principate, lucrând în grupuri (gr 

I, II, III,IV, V). 

Condiții de realizare: Cercetarea va fi desfășurată în câteva etape (menționate 

anterior). După analiza documentelor, elevilor li se propune o sarcină suplimentară, 

să identifice asemănările și deosebirile dintre aceste documente, realizând următorul 

tabel: 

Țara Asemănări Deosebiri 

Moldova   

Țara Românească   

Transilvania   

Mai apoi li se înaintează următoarele întrebări: 
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 Ce deosebiri ați identificat în petițiunea de la Blaj din 4 mai 1848? 

 Comparați cerințele despre împroprietărirea clăcașilor în Moldova și Țara 

Românească 

 Determinați, în ce măsură aceste izvoare se confirmă unul pe altul. 

Profesorul trebuie: să formuleze clar, concis sarcinile; să pună la dispoziția elevilor 

materialele suplimentare necesare; să prezinte planul de examinare a documentelor 

(etapele de lucru); să stabilească forma de lucru (individual, pe grupuri, în perechi); 

să observe desfășurarea activității; să acorde consultații elevilor. 

Una din metodele eficiente, aplicate în cadrul orelor de istorie este „Diagrama 

VENN”. Ea ne oferă posibilitatea să dezvoltăm mai multe tipuri de inteligență la 

elevi și gândirea analitică. Scopul tehnicii constă în identificarea elementelor comune 

și a diferențelor unor procese, fenomene. Le permite elevilor să compare, să 

argumenteze trăsăturile generale și esențiale ale acestora. 

De exemplu, la subiectul „Revoluția de la 1848-1849 în Europa și Țările 

Române”, elevii vor identifica asemănări și deosebiri dintre revoluția din spațiul 

românesc și celelalte state europene. 

În clasa a X-a, le propunem elevilor să identifice asemănările și deosebirile 

dintre civilizația geto-dacilor și cea romană, iar în clasa a XI-a, vor compara revoluția 

engleză și cea americană. 

Altă metoda utilizată în calitate de profesor de istorie este metoda „Eu cercetez”. 

Este binevenită la elaborarea unor eseuri structurate sau a unor lucrări prezentate 

în cadrul conferințelor științifice, având ca punct de plecare procesul de cercetare de 

la simplu la compus. Temele de eseuri pot fi: „Contribuția civilizației antice romane 

în constituirea actualei civilizații europene contemporane”; „Cucerirea Daciei de 

către romani-sfârșit tragic sau început eroic”; „Etnogeneza românilor: premise, 

proces, importanță”. Înainte de a începe a lucra asupra eseului elevul va răspunde la 

următoarele întrebări: 

1. Despre ce va trebui să scriu? 

2. De ce mă interesează subiectul dat? (în cazul când î-și alege o temă de 

cercetare pentru conferința științifică). 

3. Ce mă interesează în mod special? (există subiecte mai puțin studiate). 

4. Care este punctul de vedere al savanților la subiectul acesta? 

5. Ce informații am găsit despre subiectul dat, ce surse bibliografice au fost 

cercetate? 

6. Care sunt concluziile proprii, reflecții pe marginea subiectului meu? 
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În condițiile unei societăți tehnologizate, a unei concurențe acerbe, ne vine tot 

mai greu să facem față provocărilor actuale. Iar pentru elevii liceeni, cele mai 

importante competențe sunt acele legate de organizarea învățării autonome și 

creative, de investigațiile intelectuale și efortul personal. 

În acest context una din competențele necesare ar fi competența de a scrie un 

eseu, care este una specifică, deoarece depinde de acei elevi pe care îi instruim și 

condițiile în care activăm. Putem evidenția trei etape principale de lucru asupra 

eseului: Etapa de pregătire a subiectului; Etapa de scriere a eseului; Etapa de 

redactare a lucrării. 

Toate etapele sunt importante, în special prima etapă de pregătire pentru a scrie 

un eseu. La această etapă elevul este familiarizat pe deplin cu tehnicile de însușire a 

materiei de studiu, de structurare a acesteia, de analiză a problemelor din cadrul ei. 

Cercetarea se face pe orizontală și pe verticală, adică în profunzime [4, p.60].  

Tot la etapa I elevul se ghidează de tehnologia alcătuirii unui conspect de reper, 

cunoscut din clasa a X-a, însă în cazul alcătuirii unui eseu elevul demonstrează mai 

multă creativitate și reflexivitate. De lucrul depus de elev, depind rezultatele pe care 

le dorește profesorul. 

În cazul unor eseuri-sinteză elevii trebuie să aibă o privire complexă asupra 

subiectului. Astfel de teme ar fi: 

 „Procesul de formare a națiunilor în epoca modernă”; 

 „Formarea statului Unitar Român”; 

 „Etnogeneza românilor în istorie”. 

Un procedeu important la etapa de pregătire a eseului ar fi alcătuirea schemei 

logice a subiectului tratat. Ea vine să creeze o viziune integră asupra subiectului, când 

elevul vede pe foaia sa începutul, derularea și sfârșitul subiectului. Aici ar trebui de 

inclus: Noțiunile principale; Evenimentele istorice; Personalitățile remarcante. 

În cazul dat, participă nu numai receptorii raționali, ci și cei vizuali. Schema este 

un demers personal de creștere, de cunoaștere a lucrurilor care până nu demult, nu 

erau știute de elev și care îi va fi de ajutor în analiza subiectului studiat. Se vor 

rezolva mai ușor și problemele legate de structura eseului, această schemă fiind creată 

de însăși elevul, ceea ce este un lucru lăudabil. 

Grație schemei logice, elevul poate mai ușor identifica legătura cauză-efect. 

Lucrul asupra schemei logice se realizează în două etape: 

I etapă - etapa inițială, etapa elaborării unei matrice pe care elevul mai avansat o face 

singur, alții o pot lua de la colegi sau profesor; 
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II etapă - schema este completată la nivel de repere și aplicată pentru lucrul 

individual, transformându-se într-un proiect-reper [4, p.61]. 

În așa fel, elevul va reuși să se pregătească temeinic de scrierea eseului. La 

început se va conduce de matrice, fără punctele de reper, cu timpul însă, în cazul unei 

evaluări ce ține de realizarea unui eseu, va trebui să se descurce fără nici o sursă. La 

etapa de redactare, elevului îi va fi mai ușor de a face unele corectări. Dacă elevul 

este capabil să acționeze conform unei matrice, acest lucru îi va fi de folos la 

realizarea etapei de scriere și redactare a lucrării. Întroducerea și concluziile vor 

depinde în mare măsură de aptitudinile și dezvoltarea intelectuală a acestuia [apud]. 

În concluzie, competența de cercerare poate fi dezvoltată grație unui efort 

intelectual sporit din partea elevului pe parcursul unei perioade îndelungate de timp. 

Bazele muncii intelectuale vor fi puse încă în clasele primare, iar în clasele 

gimnaziale sarcinile puse în fața elevului vor fi mai complexe. Aici elevii vor face 

mici cominicări, prezentări în Power Point, investigații despre unele fenomene, 

procese. 

În clasele liceale, vor fi antrenați într-o activitate de cercetare și investigare, 

pentru a participa în cadrul conferințelor științifice la nivel național și internațional.  

Astfel, prin aplicarea strategiilor și tehnicilor de muncă intelectuală, prin 

implicarea activă a elevului în procesul de învățare autonomă, vom dezvolta abilități 

de analiză, sinteză și competențe de cercetare, necesare atât pentru creșterea eficienței 

personale, cât și pentru activități de succes în câmpul muncii.  
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IMPORTANȚA ȘI SUBTILITĂȚILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SERAL ÎN 

CONTEXTUL NOILOR POLITICI EDUCAȚIONALE 

Nelea Bernic, director adjunct, profesor de fizică 

Instituția Publică Liceul Toretic cu învățământ seral nr. 2 

Unul din drepturile fundamentale ale omului este dreptul la învățătură, care este 

unul complex, ce se încadrează în toate cele trei generații de drepturi ale omului, fapt 

care îi conferă o unicitate aparte [1]. Astfel, nucleul noului sistem de învățământ ar 

trebui să fie dreptul fundamental la învățătură, stabilit în art. 35 din Constituția 

Republicii Moldova [2], care prevede accesul și condiții egale pentru toți la învăţătură 

prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, 

prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecționare 

[3]. Totodată, este necesar de menționat, că calitatea educației și accesul la educație 

corelează direct cu sărăcia și excluziunea socială. În Republica Moldova criza 

economică îndelungată, sărăcia, şomajul, corupţia au afectat esențial calitatea 

educaţiei şi realizarea dreptului la educaţie [4]. Din aceste considerente, mulți tineri 

părăsesc sistemul de învățământ fără abilități necesare pentru integrare cu succes pe 

piață forței de muncă. 

Potrivit statisticii oficiale, în ultimii 15 ani fiecare al cincilea tânăr în vârstă de 

18-24 de ani abandonează prematur sistemul educational. Astfel, rata de părăsire 

timpurie a sistemului de educație în țara noastră este de două ori mai mare decât 

media țărilor UE care este de 11% [5]. În acest context, părăsirea timpurie a 

sistemului educațional reprezintă o provocare complexă pe plan personal și național. 

Acest fenomen va constitui un obstacol important pentru Republica Moldova în ceea 

ce privește creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și asigurarea coeziunii 

sociale, constituind o constrângere semnificativă pentru creșterea economică 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii [6]. 

Reieşind din cele expuse, politica statului în acest domeniu trebuie să dezvolte și 

să susțină formele și mecanismele naționale de învățământ ce permit reintegrarea în 

sistemul educațional a persoanelor care au părăsit timpuriu școala, asigurând, astfel, 

respectarea dreptului fundamental la învățătură pentru toți cetățenii. La momentul 

actual, unica modalitate de reintegrare în sistemul educațional a persoanelor care au 

părăsit timpuriu școala, este învățământul seral liceal cu frecvență redusă, care în 

Republica Moldova este reprezentat doar de două licee, amplasate în capitală. 

Învățământul seral a fost și rămâne o componentă importantă a sistemului de 

învățământ din țara noastră. Astăzi, aproximativ 800 de elevi studiază în cele două 
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licee cu învățământ seral, majoritatea fiind persoane neprotejate social. În condițiile 

actuale, învățământul seral îndeplinește misiunea de adaptare socială și asigură drepul 

fundamental la învățământ pentru anumite pături social vulnerabile.  Astfel, rolul 

liceelor de seară în menținerea stabilității întregului sistem de învățământ este foarte 

semnificativ. 

Liceele serale activează în cadrul normelor, programelor și cerințelor 

standardului educațional de stat comun cu liceele de zi. Cu toate acestea, procesul 

educațional al liceelor serale semnificativ diferă de liceele de zi, prin particularitățile 

de vârstă a elevilor, statutul social și motivațional, nivelul divers al cunoștințelor  

condiționat de perioada ambadonului școlar.  

Actualmente, vârsta elevilor din liceele serale variază de la 15 la 40 de ani. 

Contingentul de bază îl constituie: 

− adolescenți între 15 și 17 ani, care din anumite motive (sociale, de sănătate, de 

integrare, psihologice etc.) nu pot studia la un liceu de zi, dar insistă să 

primească o educație generală de bază; 

− adolescente, viitoare mame sau care au proprii copii; 

− adolescenți și maturi de la 18 ani și mai mari, fără restricții de vârstă, care 

doresc să finalizeze educația la nivelul învățământului secundar. 

Evident, că și motivația de a învăța diferă foarte mult: unii sunt impuși de 

părinți, fără o motivație individuală, alții să urmeze o facultate, să avanseze la 

serviciu sau, pur și simplu, își doresc o diplomă de absolvire a liceului. Diversitățile 

de vârstă și motivaționale determină niveluri ale cunoștințelor foarte variate, care 

necesită intervenții pedagogice individuale.  

Majoritatea elevilor sunt angajați în câmpul muncii, mulți dintre ei au familii și 

copii – unii chiar de liceu. Evident, că seara ei vin la ore obosiți, epuizați cu o 

capacitate minimă de concentrare. Aceste condiții impun implementarea unor metode 

alternative de predare, ce necesită de la pedagogi abilități speciale. 

Totodată, sunt mulți adolescenți, preponderent din familii vulnerabile cu venituri 

mici, cu experiență de învățare negativă, care manifestând abateri de socializare până 

la comportamente asociale și agresive. Astfel, liceul seral necesită să îndeplinească și 

funcții de adaptare și compensatorii pentru aceste persoane. 

Reieșind din importanța și particularitățile specifice descrise mai sus se 

conturează și unele probleme cu care se confruntă astăzi învățământul seral liceal. 

În primul rând, numărul insuficient și repartizarea neuniformă a instituțiilor cu 

învățământ liceal seral, fapt ce condiționează limitarea accesului la studii secundare 

pentru toți doritorii, în special pentru persoanele care din anumite condiții au întrerupt 
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procesul educațional. Despre necesitatea dezvoltării acestor instituții, în principalele 

zone ale republicii, ne vorbesc puținii elevi, care au posibilitatea să facă zilnic naveta, 

tur-retur, peste 100 km pentru ași continua studiile. Totodată, dinamica dezvoltării 

școlilor serale prezintă o ciclitate dependentă de crizele politice, sociale și economice 

ale statului. În perioada de criză crește esențial ambadonul școlar, care ulterior 

condiționează necesitate continuării studiilor, fapt ce favorizează dezvoltarea 

învățământului seral. Astfel, în timpul apropiat ne putem aștepta la o creștere a cererii 

în studii postuniversitare secundare care va determina oferta serviciilor prestate. 

În al doilea rând, lipsa unor standarde educaționale specifice învățământului 

liceal seral corelate la noile politici educaționale, crează impedimente în asigurarea 

calității procesului educațional. Actualmente, învățământul liceal seral este 

reglementat de aceleași standarde educaționale ca și învățământul de zi. Totodată, 

numărul de ore la liceele serale cu frecvență redusă sunt mai puține, deoarece acest 

tip de învățământ liceal prevede patru ani de studii, dar lucrările de evaluare 

semestriale și anuale, parvenite din partea direcției, sunt similare cu cele pentru 

liceele de zi. Acest fapt crează dificultăți atât pentru elevi, cât și pentru profesori în 

organizarea eficientă a procesului didactic. Această situație nu este favorabilă nici 

pentru direcțiile de învățământ, care nu au posibilitatea de a evalua eficient activitatea 

instituției și evident nu pot evidenția problemele strigente ce necesită intervenții de 

rigoare.  

În al treilea rând, pentru elevii din liceele serale nu sunt elaborate manuale 

specifice învățământului dat, orientate spre dezvoltarea capacităților de studiere 

individuală. Pentru recuperarea lacunelor în cunoștințe, condiționate de perioadele 

îndelungate  de abandon școlar, elevii ce au hotărât să contnuie studiile au nevoe să 

lucreze mai mult individual. În acest context sunt necesare manuale cu un conținut 

mai simplificat, cu referințe la temele din anii anteriori, care să permită elevilor să 

însușească materialul de sinestătător. 

O altă problemă specifică învățământului seral, este pregătirea continuă a 

cadrelor didactice, deoarece contigentul de elevi, care variază foarte mult după vârstă, 

statutul social, nivelul cunoștințelor condiționat de întreruperi mari în procesul 

didactic necesită de la profesori abilități și competențe deosebite. Actualmente, 

lipsesc muduluri specifice de formare continuă a profesorilor din liceele serale cu 

frecventă redusă, în condițiile unei lipse și a literaturii specifice pentru autoformare. 
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Concluzii 

În pofida politicilor administrative orientate spre reducerea rețelelor de școli cu 

învățământ seral, aceste instituții în situația socio-economică de astăzi sunt solicitate 

de populație, acordând pentru multe persoane unica șansă de a se realiza în viață. 

Cu toate acestea, în condițiile actuale, este nevoie de o reformă educațională 

individuală pentru învățământul liceal seral, capabilă să realizeze la maximum 

oportunitățile și  nevoile educaționale pentru toate persoanele interesate. 

Astăzi, învățământul seral rezolvă simultan două sarcini social importante - 

educația populației adulte și educația adolescenților neadaptați. 

Școala de seară nu este în măsură să rezolve toate problemele tinerilor și 

adulților, dar realizează pe deplin dreptul lor la educație. Astfel, le oferă o șansă 

suplimentară să-și găsească locul în societate, pe piața muncii și, prin urmare, să 

îmbunătățească condițiile socio-culturale și economice ale vieții lor. 
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CZU: 37.015:159.922.8 

POTENȚIALUL ÎNVĂȚĂRII TRANSFORMATIVE ÎN DEZVOLTAREA 

GÂNDIRII INDEPENDENTE LA ADOLESCENȚI 

Valentina Botnari, dr., prof. universitar interimar, UST 

Gabriela Repeșco, masterand UST 

Piața muncii solicită personalități, specialiști competitivi, prompți în acțiune și 

independenți în gândire. O achiziție valorică a profesionalismului este tipul de 

gândire pe care o deține personalitatea. Noul context educaţional, orientat spre 

creşterea gradului de autonomie şi independenţă a celor care învaţă reimpulsionează 

preocuparea învățământului pentru calitatea studiului şi succesul adolescenților. 

Astfel, se modifică semnificativ ponderea variabilelor paradigmei învăţării, se impun 

noi cerinţe şi expectanțe în raport cu angajarea subiectului în propria învăţare, 

respectiv a obiectivelor academice, caracteristicilor individuale şi sarcinilor de studiu. 

Am optat pentru abordarea aceastei probleme tocmai pentru că în literatura de 

specialitate există un număr redus de studii care s-au ocupat de învăţarea 

transformativă și gândirea independentă ca tip de gândire, însă nici unul dintre ele nu 

a fost dedicat în mod deosebit dezvoltării gândirii independente în contextul învăţării 

transformative. 

Independenţa gândirii ca finalitate valorică poate fi dedusă şi din obiectivele 

generale aduse în Codul Educației al Republicii Moldova ce vizează formarea 

personalităţii autonome cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă 

nu numai un sistem de competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi 

independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în 

contextul valorilor naţionale şi universale asumate [5]. Gândirea omului nu este 

uniformă, nu funcţionează la toţi oamenii în același fel sau la unul şi acelaşi om în 

momente şi în situaţii diferite. Însăşi oamenii se deosebesc între ei prin anumite 

particularităţi ale gândirii.  

Dat fiind faptul că procesul de gândire are la bază manifestarea unui şir de 

particularităţi care definitivează calitatea activităţii mintale, putem realiza o 

clasificare a felurilor gândirii luând drept criteriu de referinţă însuşirile gândirii, 

prioritar manifestate la personalitate. 

Principalii savanți care au cercetat gândirea independentă sunt: Potter B., 

Presley S., Neacșu I., Botnari V. 

Gândirea independentă este capacitatea de a gândi în afara regulilor stabilite şi 

prescrise de alţii, (tendinţa spre nonconformism), combinate cu capacitatea de a 

evalua modul în care propriile ipoteze, interpretarea informaţiilor şi evenimentele 
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corespund convingerilor personale [13]. Aceasta înseamnă încredere în propria 

capacitate de a emite judecăţi și raționamente inedite chiar dacă acestea sunt în 

contradicţie cu ceea ce spun alţii. 

Astfel, considerăm că actul de gândire în care predomină o atare particularitate a 

gândirii (flexibilitate, spirit critic, vastitate, rapiditate, independenţă) definitivează 

constituirea tipului respectiv de gândire (gândire flexibilă, gândire critică, gândire 

rapidă, gândire independentă). Se promovează, astfel un tip specific, modern, de 

gândire independentă, devenită nu numai componentă, dar şi standard al calităţii 

proceselor, produselor, satisfacţiei, eficienţei, eficacităţii şi competitivităţii 

adolescenților.  

În literatura de specialitate nu se atestă clasificări printre care s-ar regăsi 

gândirea independentă ca și tip; cert este însă faptul că  în documentele de politică 

educaţională autohtone, dar şi în cercetările şi unor savanţi de peste hotare se 

vehiculează cu termenul gândire independentă ca și tip specific de gândire.  

Actualmente, sintagma gândire independentă este tot mai des întrebuinţată atât 

în Ştiinţele Educaţiei cât şi în alte domenii de activitate. Chiar mai mult de atât, 

cultivarea şi posedarea unei gândiri independente, astăzi reprezintă una din 

finalităţile educaţionale ale societăţii cunoaşterii.  

Gândire independentă este capacitatea de a gândi în afara regulilor stabilite şi 

prescrise de alţii, (tendinţa spre nonconformism), combinate cu capacitatea de a 

evalua modul în care propriile ipoteze, interpretarea informaţiilor şi evenimentele 

corespund convingerilor personale.  

Gândirea independentă este o rezultantă a învățării, dar și un tip de gândire 

solicitat de procesul de învățare.  

Învățarea solicită de la adolescent competență de self-management și devine 

transformativă.  

În această ordine de idei, esenţa educaţiei moderne este de a-l face pe educabil 

să însușească bazele şi metodele de autoformare, autoeducare și autoinstruire, de a 

transforma de-a lungul vieții întregi subiectul care este educat de alţii în subiectul 

care se educă pe sine însuşi. Rolul instituţiilor de învăţământ superior și a instituțiilor 

de învățământ general, este acela de a-i transmite educabilului cuantumul de 

informaţii, de a-i forma acele competenţe care îl vor ajuta să-şi continue singur 

formarea şi, în special, să stimuleze interesul subiecţilor pentru acest lucru [11, p.21]. 

În viziunea cercetătoarei V. Botnari competența din perspectiva holistică 

reprezintă o formațiune complexă ca structură și globală ca organizare, care asigură 

succesul realizării obiectivelor fundamentale și, respectiv autorealizarea personalității 
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care își are exprimare într-un construct integral și imanent de cunoștințe, capacități și 

calități ale omului interconectate cu atitudinea valorică față de mediu și cu o atitudine 

creativă față de ceea ce face, stimulând tendința subiectului spre autoperfecționare 

continuă și progres personal și profesional. Competența solicită gândire 

independentă. Gândirea se dezvoltă pe parcursul întregii vieți, nu este înnăscută. În 

scopul dezvoltării gândirii independente este necesar să punem accent pe învățarea 

transformativă. 

Principalii savanții identificați ca fiind lideri în dezvoltarea teoriei învățării 

transformative sunt: Mezirow J., H. Gardner H., Siebert Brookfield S.D., Cranton P., 

Dirkx, J.M., Kasl E., Marsick V., Taylor E. W. Dacă e să ne referim la cercetătorii 

din spațiu românesc care au abordat teoria învățării transformative sunt: Botnari V., 

Stah D., Franţuzan L., Savin R., Șoitu L., Pavel L.C., Herlo D., Voinea M. 

Conceptul de învăţare transformativă a fost introdus de către J. Mezirow în 

domeniul educaţiei adulţilor în anul 1978, prin articolul Transformarea 

perspectivelor, publicat în revista americană Adult Education Quarterly, fiind definit 

drept, procesul prin care transformăm cadrele de referinţă problematice.  

Potrivit opiniei cercetătorului J. Mezirow [10] învățarea transformativă 

reprezintă apelarea la o interpretare anterioară pentru a construi o interpretare 

nouă/revizuită a valorii/sensului unei experiențe proprii ce ar ghida posibile acțiuni în 

viitor.  

Astfel, învăţarea reprezintă un proces de formare/dezvoltarea a educabilului, cât 

şi un proces de schimbare/transformare a acestuia. În vederea conturării unei 

conceptualizări moderne a fenomenului „învățare” propunem cele mai semnificative, 

în viziunea noastră, definiții care interpretează învățarea drept proces ce presupune 

neapărat un rezultat. Termenul care se insiminează că are relație de sinonimie cu 

„învățarea” este – „cunoaștere” cu efectul/produsul de „co-naștere”. 

În viziunea psihologilor cognitiviști D. Asubel, R. Gagne, J. Bruner învățarea 

reprezintă un proces intern care nu poate fi observat nemijlocit. Cercetătorii 

precizează prezența factorilor interni, neobservabili, cum ar fi procesele de 

cunoaștere, intențiile, expectațiile, dorințele, creativitatea etc. implicate în procesul 

învățării [apud. 12, pp.131-132]. 

O altă definire specifică a fenomenului de învățare este propusă de cercetătorul 

A.Woolfolk, în opinia căruia învățarea reprezintă procesul care determină o 

schimbare în cunoaștere sau comportament [14, p.159].  

În abordările moderne, fenomenul învățării prezintă: un proces complex de 

însușire a experienței sociale în forme generalizate; achiziție nouă în comportament; 
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interiorizarea experienței externe; procesul individual ce presupune participarea 

educabilului la construcție și deconstrucție, destructurare și restructurare, integrare și 

reintegrare de structuri cognitive și operaționale; asimilarea unui sistem de 

cunoștințe, modele comportamentale, capacități, priceperi, abilități, atitudini și valori 

ce vor servi drept instrumente în activitatea independentă. În acest sens, fenomenul 

învățării presupune construcția propriei cunoașteri [8, p.28]. Un tip anume de învățare 

care prezintă un interes special pentru cercetarea noastră este învățarea 

transformativă.  

Învățarea transformativă implică ceea ce numim schimbări de personalitate sau 

schimbări în organizarea eu-lui și este caracterizată de restructurarea simultană a unui 

întreg grup de scheme sau tipare din cadrul celor trei dimensiuni ale învățării. 

Învățarea transformativă este, așadar, profundă și amplă, necesitând o cantitate 

mare de energie mintală, iar când este realizată, poate fi resimțită adesea și fizic, 

printr-un sentiment de ușurare sau relaxare.  

Mezirow J. prevede trei faze în învăţarea transformativă – reflecţie critică, 

dezvoltarea unui discurs reflexiv şi acţiune . 

O interpretare mai explicită a învățării transformative, se referă la eforturile și 

modelele deliberate care schimbă modalitățile/strategiile în formă de cunoaștere a 

celui care învață. Cei implicați în educația adulților care își propun să sprijine 

învățarea transformativă ar putea privi teoria constructivistă a dezvoltării ca pe o 

sursă de idei despre: 

➢ dinamica arhitecturii „formei care transformă conținutul”, adică a formei 

cunoașterii; 

➢ dinamica arhitecturii „reformării formelor cunoașterii”, adică a procesului 

psihologic al transformărilor cunoașterii noastre. 

Pedagogii care își propun să susțină învățarea transformativă la care se 

manifestă mai cert, începând cu vârsta adolescentină, pun accent pe un aspect 

important și adesea ignorat referitor la trecutul de învățare al adolescenților ce se 

referă la istoricul transformărilor anterioare.  

Definiția epistemologică mai explicită a învățării transformative pe care o 

prezintă Knud I. [9] este menită să limiteze definiția transformării (astfel încât nu 

orice fel de schimbare, chiar și o schimbare importantă, să constituie o transformare), 

ea își propune de asemenea să extindă explorarea fenomenului înspre toată durata 

vieții. O mare parte din literatura referitoare la învățarea transformativă este de fapt o 

explorare a ceea ce teoria constructivistă a dezvoltării și cercetările de pe marginea ei 

identifică una dintre transformările graduale și decisive ale cunoașterii de către 
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oameni ce se dovedesc a fi capabili pe parcursul vieții. Teoria învățării transformative 

este considerată de către cercetători derivata constructivismului. 

În contextul subiectului abordat, este sugestiv a valorifica predicțiile paradigmei 

constructiviste, care îi îndeamnă pe cei interesați de învățarea transformativă să țină 

cont de faptul, că o formă a cunoașterii implică întotdeauna o relație sau un echilibru 

temporar între subiect și obiect în cadrul cunoașterii. Relația subiect-obiect formează 

originea sau baza unei epistemologii. Putem privi obiectul, putem prelua 

responsabilitatea pentru el, putem reflecta asupra lui, îl putem controla, îl putem 

integra într-un fel sau altul în cunoaștere. Subiectul ne controlează, ne identificăm cu 

el, suntem efectul lui și contopiți cu el. Obiectul cunoașterii noastre descrie gândurile 

și sentimentele pe care spunem că le avem; subiectul descrie gândurile și simțurile 

care ne stăpânesc. Avem obiectul; suntem subiectul. 

Constructivismul interpretează învățarea ca și construcție activă a cunoașterii și 

a competențelor. Constructivismul se articulează în jurul a două „realități”. Pe de o 

parte, el presupune existența unei realități ontologice, dincolo de orice cunoaștere. Pe 

de altă parte, există o realitate trăită a experienței noastre, din care extragem tot ceea 

ce denumim „cunoaștere” – structuri conceptuale, acțiuni și operații. Subiectul 

cognitiv trăiește în domeniul experienței sale care este întotdeauna și în întregime 

„subiectivă”.  

Procesul de învățare a educabililor este văzut ca o etapă de transformare, 

modificare de cunoștințe, abilități, strategii, atitudini și valori dobândite prin  

experiență pe parcursul vieții. Cercetătorii americani Cranton P., Hoggan Ch. [apud. 

6] susțin faptul că teoria învățării transformative se bazează pe principiile 

constructivismului, iar rădăcinile acesteia sunt în umanism și teoria criticii sociale.  

Asimilarea şi acomodarea reprezintă două tipuri de învăţare specifice 

învăţământului general formativ. Acestea se referă, în special la contextele în care 

formabilul îşi dezvoltă gradual capacităţile cognitive (asimilare) şi reconstituie 

schemele preexistente (acomodare). Dacă ne referim la învăţarea transformativă, 

aceasta conferă o altă consistență unei forme preexistente şi reprezintă un proces 

foarte solicitant, care provoacă schimbări de personalitate sau identitate şi decurge în 

situaţii speciale, cu o semnificaţie profundă pentru cel care învaţă, asigurând 

progresul în cunoaştere/învăţare.  

Importantă este forma, la baza căreia se află un mod de cunoaștere: aceasta trece 

printr-o transformare; dacă nu există formă, nu există nici transformare. Astfel, 

învăţarea transformatoare este, într-o oarecare măsură, o schimbare epistemologică, 

ce trebuie iniţiată în şcoală şi menţinută pe toată durata vieţii.  
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Învăţarea prin asimilare este orientată spre ceea ce ştie elevul, iar prin învăţarea 

transformatoare reuşim să schimbăm modul în care se învaţă. În aceeași ordine de 

idei, învăţarea prin asimilare este privită drept o îndrumare spre interior, spre 

umplerea unei forme cu conţinuturi specifice unei discipline, iar învăţarea 

transformatoare pune forma în situaţia de a fi schimbată, oferind, totodată, 

posibilitatea de a avansa, a progresa în propria cunoaştere, de „a duce” achizițiile 

deținute spre un alt nivel.  

Schimbările care au loc la nivelul bagajului de cunoştinţe al adolescentului, al 

încrederii în calitatea sa de persoană care învaţă, al motivelor pentru care învaţă, al 

percepţiei propriei persoane în procesul de învăţare şi al stimei de sine sunt schimbări 

cu un potenţial important pentru personalitatea formabilului, transformări spre care 

trebuie să tindă pedagogul [9, p.82].  

Cercetătorul Knud, I [ibidem, p.172] scoate în evidență două elemente majore ce 

caracterizează învăţarea transformativă: reflecţia/autoreflecţia critică asupra 

propriilor idei și participarea liberă la discursul dialectic, pentru a valida cea mai 

bună argumentare reflexiv. 

Teoria învăţării transformative este prezentă mai des în contextul învăţării 

adulţilor, dar, pentru o educaţie eficientă, este necesar de a o dezvolta încă din 

adolescență, întrucât, pe măsură ce avansează, ei obţin mai multă autonomie în 

gândire, devin capabili de a-şi evalua propriul progres.  

În esenţă, învăţarea transformativă este o epistemologie metacognitivă, care 

presupune profunde restructurări la nivel cognitiv, atitudinal şi emoţional, în funcție 

de context. Ea are o semnificaţie aparte pentru cel care învaţă şi implică:  

➢ reflecţie critică asupra sursei, naturii şi consecinţelor angajamentelor – ale 

noastre sau ale colegilor;  

➢ în învăţarea prin asimilare, să ajungem la credinţe mai bine întemeiate, prin 

participarea liberă într-un discurs informat continuu; 

➢ în învăţarea prin acomodare, determinarea adevărului prin folosirea metodelor 

de cercetare empirică; 

➢ să acţionăm din perspectiva noastră transformată – să luăm o decizie [ibidem, 

p. 171].  

Tipurile de învăţare prin asimilare, acomodare, transformare reprezintă trepte de 

trecere graduală spre formarea de competenţe. În contextul formării de competenţe, 

învăţarea prin asimilare şi învățarea prin acomodare sunt reflectate la nivelul etapelor 

de achiziţii teoretice şi achiziţii practice, dar la nivelul subetapei cercetează pot fi 
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proiectate sarcini ce ar orienta educabilul spre transformarea propriei cunoaşteri. 

Pentru a fi mai expliciţi, prezentăm următoarea figură:  

(după Franțuzan L. [7]) 

Judecățile de valoare prezentate cu referire la interrelația dintre gândirea 

independentă și învățare conduc la conturarea raționamentului care confirmă că tipul 

de învățare are impact asupra solicitării eforturilor gândirii independente. Ne 

propunem în continuare a discrimina valențele învățării transformative pentru 

exersarea gândirii independente pe de o parte, dar și viceversa: ponderea gândirii 

independente pentru atestarea de către formabil a rezultativității în învățarea 

transformativă. 

Printre toate tipurile de învățare care solicită din plin eforturile gândirii 

independente, cu certitudine, putem menționa – învățarea transformativă. Sunt 

suficiente argumente care permit a concluziona ipotetic că și progresul tipului dat de 

gândire ar atesta valori semnificative anume prin propulsarea adolescentului în 

contexte de învățare transformativă.   

Concluzii. Gândire independentă este un tip de gândire ce constă în analiză şi 

evaluarea informaţiei în vederea descoperirii unor noi modalităţi de soluţionare a 

problemelor, de interpretare originală, de a-şi susţine argumentat poziţia. Structura 

gândirii independente are multe similitudini cu gândirea critică, comune fiind 

următoarele componente: componenta intelectuală (cognitivă), operaţională şi 

personală, fapt ce conduce la o interpretare univocă a acestor două tipuri de gândire 

şi chiar cu alte tipuri (gândirea divergentă, ştiinţifică, flexibilă). 

Reflecțiile expuse mai sus, conturează cert, că tipul de gândire independent este 

unul relevant pentru a te putea implica plenar în contexte de învățare transformativă, 

dar și viceversa, învățarea transformativă solicită de la subiect manifestare de gândire 

transformativă, exersând-o din plin.  

Tipuri de învățare

Învățarea prin 
asimilare

Învățarea prin 
acomodare

Învățarea transformativă

Etapele unității de învățare

Achiziții teoretice

Achiziții practice:

A. Exersează

B. Experimentează

C. Cercetează
 

Figura 1. Tipuri de învățare și etapele unității de învățare 
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CZU: 159.922.7 

PARTENERIATUL INTERSECTORIAL 

AXAT PE ASIGURAREA BUNĂSTĂRII COPILULUI 

Valentina Botnari, dr., prof. universitar interimar, UST 

Albina Scutaru, asistent universitar, UST 

Republica Moldova în ultimii douăzeci de ani s-a confruntat cu mai multe 

provocări și schimbări de ordin economic și sociocultural, care implicit au generat 

diverse inegalități, inclusiv în ceea ce privește asigurarea dreptului fiecărui copil la 

dezvoltare, bunăstare și educație. Inegalitatea socioeconomică, culturală, fenomenele 

de migrație, exodul rural, dispersarea familiilor și perturbarea sistemului de valori al 

familiei, au afectat îngrijirea şi educația copiilor, precum și posibilitățile acestora de a 

atinge potențialul maxim de dezvoltare. 

Conform Biroului  Național de Statistică al Republicii Moldova, a raportului din 

29.05.2019, la 1 ianuarie 2019, numărul copiilor în Republica Moldova a constituit 

669,6 mii copii sau fiecare a cincea persoană este în vârstă de până la 18 ani. 

Un studiu făcut public recent de UNICEF arată că 76% dintre copiii moldoveni 

cu vârsta între 2-14 ani sunt supuşi pedepsei fizice sau agresiunii psihologice, ceea ce 

ar pune la îndoială asigurarea calitativă a domeniului de siguranță a copilului Studiul 

arată că fiecare al cincilea copil din ţara noastră are anemie. Totodată, doar unul din 

trei copii sunt alăptaţi exclusiv în primele şase luni de viaţă, ceea ce tine de domeniul 

sănătății. La capitolul educaţie, rata de frecventare este înaltă – aproape toţi copiii din 

Moldova frecventează învăţământul primar şi gimnazial, cu mici discrepanţe între 

mediul rural şi urban. În acelaşi timp, educaţia timpurie (copii de 3-4 ani) rămâne o 

problemă mai ales pentru copiii din mediul rural şi cei din familiile nevoiaşe [ 5]. 

Într-un raport, publicat în  Republica Moldova  în PISA, un capitol  se axează pe 

bunăstarea tinerilor în vârstă de 15 ani din Republica Moldova și pe relația acestor 

dimensiuni ale stării de bine cu realizările și rezultatele academice ale elevilor (ca 

indicatori ai bunăstării cognitive și predicatori ai bunăstării în viitor).  

Conform acestora, fiecare al doilea elev în Republica Moldova este foarte 

satisfăcut cu privire la viață . Circa 47% din numărul de elevi în Republica Moldova 

au raportat că sunt foarte satisfăcuți cu privire la viața lor,cu toate acestea, 11% din 

numărul de elevi din Republica Moldova au raportat că nu sunt satisfăcuți cu privire 

la viață. Percepția  calității vieții este în legătură puternică și directă cu sentimente și 

emoțiile  pozitive și negative  trăite [6]. 

La nivel local situația copiilor din grupul de risc este precară, reieșind din 

raportul Comisiei Copilului aflat în dificultate la nivel de raion,în anul 2018 erau 127 

55



copii din situație de risc cu o calitate a bunăstării șubredă, iar în 2019 avem o creștere 

acestor copii – 355, dintre care 175 de vârstă școlară. 

Un lucru rămâne, spre regret, cert că familia cu risc social, singură nu este aptă 

și nu are suficiente resurse să-și susțină propriul copil. Aceasta actualizează 

necesitatea integrării acestor familii în sistemul beneficiarilor sociali. 

Deci, bunăstarea copiilor va avea nevoie de timp pentru a deveni o preocupare 

prioritară la nivelul fiecărei comunități. 

Există progrese importante în implementarea reformei sistemului rezidențial de 

îngrijire a copilului și dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial privind 

îngrijirea copiilor, în prevenirea abandonului, în dezvoltarea sistemului integrat de 

servicii sociale şi serviciilor de educație incluzivă. Însă nu e de neglijat rolul 

important, care îi revine familiei, modului în care părinții sînt implicați în educația și 

îngrijirea copiilor, fapt ce influenţează în mod esențial dezvoltarea (fizică şi psihică) a 

acestora, starea de sănătate, rezultatele școlare, interacțiunile cu ceilalți membri ai 

comunității [1] etc. 

Orice societate  se angajează într-un fel sau altul  să asigure bunăstarea copiilor, 

or bunăstarea întregii comunități, în mare parte, este determinată de situația copiilor 

care îi formează potențialul cultural, intelectual, productiv și reproductiv. 

Indiferent de provocările demografice din Republicii Moldova (reducerea 

numărului populației și îmbătrânirea demografică), trebuie să înțelegem totodată că 

problema nu se limitează doar la cantitate, ci într-o măsură hotărâtoare este 

determinată de calitatea potențialului uman.  

În acest context, condițiile favorabile de dezvoltare a generației tinere, 

disponibilitatea resurselor economice și sociale pentru familiile cu copii, precum și a 

posibilităţilor de obţinere a serviciilor de suport în corespundere cu vârsta și 

abilităţile copiilor joacă un rol important în consolidarea potențialului uman, creșterea 

calității acestuia. 

Astfel, conform HG nr.1432  din 12.02.2018, angajații instituțiilor medico-

sanitare care acordă asistență medicală primară, precum și cei din instituțiile de 

învățământ general și tehnic, se vor implica direct în procesul de prevenire primară a 

riscurilor privind bunăstarea copilului. 

În acest sens, Guvernul a aprobat, Instrucțiunea cu privire la mecanismul de 

cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea 

copilului. 
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Scopul Instrucțiunii este de a eficientiza cooperarea intersectorială în domeniul 

protecției copilului prin centrarea pe prevenirea primară a riscurilor și reducerea 

necesității intervențiilor specializate.  

Conform documentului, procedurile de cooperare prevăd observarea sistematică 

a bunăstării copilului în funcție de vârsta acestuia în baza a 8 domenii de bunăstare, 

evaluarea bunăstării în cazul apariției semnelor de îngrijorare, planificarea și 

realizarea acțiunilor pentru înlăturarea îngrijorărilor, și doar atunci când pe interior nu 

va fi posibilă înlăturarea cauzelor de îngrijorare, cazurile vor fi referite spre 

examinare și intervenție autorităților de protecție a copilului. 

În sensul prezentei Instrucţiuni noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii: 

bunăstarea copilului – satisfacerea necesităţilor copilului în toate domeniile 

importante pentru creşterea și dezvoltarea armonioasă a acestuia, care îi asigură un 

început bun în primii ani de viaţă şi pregătire pentru realizări pe tot parcursul vieţii.  

Domeniile bunăstării copilului sunt:  

a) siguranță – protecţie de violenţă, neglijare, exploatare și vătămare acasă, în 

instituția de învățământ sau în comunitate;  

b) sănătate – suport în adoptarea unui mod sănătos de viaţă şi acces la 

asistenţă medicală pentru atingerea standardelor de sănătate fizică și 

mintală;  

c) realizare – susținere și îndrumare în procesul de învățare și de dezvoltare a 

abilităților, încrederii și respectului de sine acasă, în instituția de 

învățământ și în comunitate, în corespundere cu vârsta şi potenţialul 

copilului;  

d) îngrijire cu afecțiune – asigurarea unui mediu de creştere şi dezvoltare care 

oferă dragoste, susţinere şi încurajare și răspunde necesităţilor copilului; 

e) activism – crearea oportunităților şi încurajarea participării în diverse 

activități în corespundere cu interesele, vârsta şi potenţialul copilului, care 

contribuie la o creștere și dezvoltare armonioasă; 

f) respect – recunoașterea importanţei şi asigurarea dreptului fiecărui copil de 

a fi tratat cu respect și demnitate oricând, indiferent de vârstă, sex sau 

origine, indiferent de ceea ce a făcut sau nu a reușit să facă; totodată, 

respectul presupune asigurarea condițiilor necesare în care copilul să fie 

auzit și să participe la luarea deciziilor ce îl vizează, în corespundere cu 

vârsta şi potenţialul său;  

g) responsabilitate – încurajarea şi sprijinul în asumarea sarcinilor și rolurilor 

active acasă, în instituția de învățământ și comunitate, capacitatea de 
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autocontrol, înţelegerea şi respectarea normelor morale şi sociale, în 

corespundere cu vârsta şi potenţialul copilului;  

h) incluziune – acceptarea fiecărui copil, fără nici o diferențiere, drept o 

persoană care poate avea o contribuție valoroasă în familie şi comunitate, 

eliminarea inegalităților sociale, educaționale, fizice și economice și 

acceptarea ca membru activ al comunității în care trăiește și învață, în 

corespundere cu vârsta şi potenţialul copilului [2]. 

Este extrem de important și actual  de analizat  dimensiunea subiectivă a 

bunăstării copiilor și de a  oferi o perspectivă nouă asupra acestui domeniu în 

contextul societății noastre. 

Calitatea vieţii copiilor nu poate fi bine înțeleasă şi evaluată fără să fie inclusă 

măsurarea propriilor lor percepţii şi evaluări și fără măsurarea aspectelor pozitive ale 

vieții acestora. 

Pentru a evalua, per ansamblu, bunăstarea unui copil sau a unui tânăr, dar și 

pentru a identifica eventuale îngrijorări, profesioniștii și practicienii aplică aceste opt 

indicatoare (domenii de bunăstare).  

Domeniile de bunăstare oferă o abordare unică și un limbaj accesibil, care pot fi 

folosite în comun, atât de membrii aceleiași organizații, cât și de personalul altor 

instituții din arii (inclusiv geografice) diferite.  

Majoritatea practicienilor și a profesioniștilor susțin că atunci când aplică aceste 

domenii, ei au tendința de a le împărți pe necesități și îngrijorări specifice.  

De exemplu, „sănătos” se referă și la bunăstarea fizică, și la bunăstarea mentală. 

Practic, aceasta ar însemna, pe de o parte, că trebuie să alegem „tratamentul” corect 

pentru un copil care se simte rău din punct de vedere fizic, sau este rănit, sau, de 

cealaltă parte, că trebuie să-i asigurăm acelui copil accesul la consultațiile medicale, 

la curele de imunizare sau la tratamentul stomatologic.  

În același timp, „sănătos” se referă și la problemele comportamentale, legate de 

depresie, stres, anxietate, despărțire și doliu, precum și la dificultățile cu care se 

confruntă copilul, ca rezultat al unei relații de atașament slab dezvoltat cu părinții săi.  

Și, tot aici, ne referim la suportul și la îngrijirea copiilor care au anumite 

dezabilități sau tulburări, la condițiile și circumstanțele îndelungate la care a fost (sau 

este) supus un copil, sau chiar la bolile terminale. De asemenea, vom lua în 

considerație nutriția, dietele, exercițiile fizice, sănătate sexuală și alegerile pe care le 

fac tinerii în privința drogurilor, alcoolului, fumatului, soluțiilor chimice și altor 

substanțe dăunătoare. 
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Un alt exemplu: un copil 'responsabil' ar fi un copil pregătit să înceapă școala 

primară, un copil capabil să urmeze reguli și instrucțiuni, precum și să se joace, să 

lucreze în mod cooperant cu alți copii. Un copil de o vârstă mai mare ar frecventa 

școala cu regularitate, ar da dovadă de preocupare și de compasiune pentru alții și ar 

fi respectuos față de lucrurile care aparțin alor copii sau adulți [3]. 

Cum ar putea arăta bunăstarea unui copil la diverse etape din viața acestuia: 

 În siguranță 

Protejat de abuz, neglijare sau vătămare 

 Sănătos 

Sănătatea fizică și mentală este evaluată la standarde înalte; 

Copilul este susținut în luarea deciziilor sănătoase și sigure 

 Realizat 

Susținut și ghidat în asimilarea materiei școlare; Copilului îi 

sunt stimulate capacitățile, încrederea și stima de sine 

 Îngrijit cu afecțiune 

Copilul trăiește și crește într-un mediu stimulant și plin de afecțiune 

 Activ 

Copilul are oportunități de a participa la o diverse activități 

 Respectat 

Copilul are dreptul la exprimare și la implicare în procesul de luare a 

deciziilor care au impact direct asupra bunăstării proprii 

 Responsabil 

Copilul are un rol activ în cadrul școlii și a comunității 

 Inclus 

Copilul este ajutat și susținut pentru a depăși nedreptățile; este membru cu 

drepturi depline în comunitățile în care trăiește și învață. 

Figura1. „Portretul” bunăstării copilului 

 

Bunăstarea copilului reprezintă satisfacerea nevoilor copilului în toate domeniile 

sociale. Copiii şi familiile cu necesităţi multiple şi complexe trebuie să beneficieze de 

servicii coordonate de către profesionişti care să coopereze în diferite 

sectoare:educaţie, sănătate, serviciile sociale, organele de drept.  

Necesitatea de a promova starea de bine a copiilor este larg acceptată ca un 

imperativ moral, iar ca imperativ pragmatic, este la fel de demnă de prioritate. 

Incapacitatea de a proteja și a promova bunăstarea copiilor este asociată cu un risc 

crescut într-o gamă largă de aspecte mai târziu în viață, care variază de la afectarea 
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dezvoltării cognitive, la performanțe școlare slabe, de la competențe și așteptări 

reduse la productivitate și câștiguri reduse, de la rate mai mari ale șomajului la 

dependență crescută de asigurări sociale, la prevalența crescută a comportamentelor 

antisociale și implicarea în criminalitate, la o mai mare probabilitatea de consum de 

droguri și abuz de alcool, la niveluri mai ridicate ale nașterilor în rândul 

adolescentelor și creșterea costurilor de îngrijire medicală și o incidență crescută a 

bolilor psihice [7]. 

Pentru asigurarea bunăstării copiilor şi familiilor din grupul de risc, este necesar 

de asigurat funcționarea mecanismului de colaborare intersectorială atât la nivel 

central, cât şi la nivel local.  

Scopul mecanismului de colaborare intersectorială rezidă în instituirea și 

dezvoltarea unui parteneriat durabil și eficient în asigurarea unei dezvoltări de calitate 

a personalităţii copilului. 

Importanţa unui parteneriat intersectorial reiese din lipsa sau existența unor 

cunoștințe, atitudini, practici lacunare şi inadaptate condițiilor socioculturale actuale 

în rândul familiilor, referitoare la aspecte ce țin de îngrijirea, educarea și dezvoltarea 

copilului.  

Mai mulţi părinţi îşi exercită rolurile parentale în funcţie de experienţa pe care 

au trăit-o cu proprii părinţi/bunici, reproducând modelele comportamentale 

tradiţionale. Din nevoia de informare, părinții apelează deseori la surse care nu pot fi 

verificate, care nu prezintă credibilitate şi care conduc la confuzii și necunoaştere 

(prieteni, Internet, alte surse informaționale învechite etc.). O atare stare de lucruri 

influențează în mod direct dezvoltarea precară a copilului – atât fizică, cât și 

cognitivă și socio-emoțională și determină, în mare parte așa fenomene ca insuccesul 

și abandonul școlar, comportamente antisociale și probleme de sănătate mintală. 

De aceea e necesar de un parteneriat intersectorial eficient, care va planifica o 

observare, evaluare şi intervenţie primară pentru prevenirea anumitor riscuri privind 

bunăstarea copilului. 

Experiențele de implementare a procedurilor de cooperare intersectorială în 

prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului permit conturarea 

prezumpției conform căreia bunăstarea copilului poate fi asigurată doar în cazul 

realizării unui parteneriat intersectorial. 
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Observarea 

sistematică a 

bunăstării 

copilului 

Evaluarea 

îngrijorărilor 

privind 

bunăstarea 

copilului 

Fişa de evaluare a bunăstării 

copilului. 

Intervențiile planificate din 

Planul de acțiuni sunt îndreptate 

spre înlăturarea îngrijorărilor şi 

pun accent pe valorificarea 

potențialului copilului, al 

familiei şi al reţelei de suport 

din comunitate. 

 Coordonator - angajat al serviciilor universale 

 Persoana desemnată: 

 asistentul medicului de familie 

 educatorul grupei 

 dirigintele de clasă/grupă 

Responsabilități 

În cadrul evaluării, persoana desemnată stabilește: 

1) ce domenii ale bunăstării copilului sunt afectate 

şi care sunt cauzele;  

2) discută cu copilul (conform vârstei și nivelului 

de înțelegere), părinții/persoana în grija 

cărora/căreia se află copilul, profesioniştii din 

cadrul instituţiei pentru a acumula informații 

relevante privind bunăstarea copilului; 

3) face constatări cu privire la: 

- creșterea și dezvoltarea; 

 - capacitatea părinților/persoanei în grija cărora/ 

căreia se află copilul de a asigura bunăstarea 

copilului; 

 - rețeaua de suport din comunitate. 

4) persoana desemnată ia una din următoarele 

decizii:  

- nu este necesar să se întreprindă acțiuni 

(îngrijorarea nu s-a confirmat); 

 - este necesar să fie planificate acțiuni pentru 

prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea 

copilului. 

Persoana desemnată este stabilită în funcție de 

vârsta copilului: asistentul medicului de familie, 

educatorul grupei, dirigintele de clasă/grupă 

 

 

Fişei de 

planifica

re a 

acţiunilor 

pentru 

prevenire

a primară 

a 

riscurilor 

privind 

bunăstare

a 

copilului 

 Coordonator - angajat al serviciilor universale 

 Persoana desemnată: asistentul medicului de familie, educatorul 

grupei, dirigintele de clasă/grupă 

Responsabilități 

În cazul necesităţii implicării profesioniştilor din alte servicii/sectoare, 

coordonatorul oferă suport în contactarea acestora şi facilitează 

convocarea echipei multidisciplinare în decurs de cel mult 3 zile 

lucrătoare, a cărei componenţă poate fi revizuită sau completată.  

În cazul în care, ca urmare a realizării acțiunilor din Fișa de planificare 

se constată că: 

1) îngrijorarea/îngrijorările faţă de bunăstarea copilului a fost/au fost 

înlăturată(e) – copilul este reinclus în procesul de observare 

sistematică; 

2) este necesară revizuirea acţiunilor din Fişa de planificare –

coordonatorul, în cooperare cu persoana desemnată, convoacă 

echipa multidisciplinară; 

3) îngrijorările/îngrijorările faţă de bunăstarea copilului nu a fost/au 

fost înlăturată(e) – coordonatorul referă cazul copilului spre 

soluţionare asistentului social comunitar. (MgCaz) 

Planificarea 

acţiunilor 

pentru 

prevenirea 

primară a 

riscurilor  

privind 

bunăstarea 

copilului 

Fişa de observare a bunăstării 

copilului. 

- Periodicitatea completării Fişei 

de observare în sistemul de 

sănătate corespunde periodicităţii 

examinărilor efectuate conform 

standardelor de supraveghere a 

copiilor în condiţii de ambulator. 

- În instituţiile de învățământ 

general și profesional tehnic, 

Fişa de observare se 

completează anual, de regulă, la 

sfârșitul anului de studii. 

- Suplimentar la periodicitatea 

stabilită, Fişa de observare se 

completează la momentul 

apariţiei anumitor semne de 

îngrijorare privind bunăstarea 

copilului. 

 

 

 Figura 2. Procedurile de cooperare intersectorială în prevenirea  
primară a riscurilor privind bunăstarea copilului  [2]  
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Concluzii 

1. Domeniile de bunăstare a copilului sunt referențiale, substanțiale pentru 

evaluarea inițială de către asistentul social și evaluarea complexă cu implicarea 

profesioniştilor din alte servicii/sectoare. 

2. Asigurarea bunăstări copiilor și prevenirea primară a riscurilor vizează modul 

de intervenție și cooperare a angajaților  care activează în domeniul educației, 

ocrotirii sănătății, asistenței sociale și ordinii publice. 

3. Cooperarea eficientă axată pe asigurarea bunăstării copilului poate fi realizată 

în contextul unui parteneriat intersectorial funcțional. 
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Ana Ciobanu, doctorand UST 

„Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care 

să acționeze și să gândească independent și care, în același 

timp, să vadă în slujirea comunității realizarea supremă a vieții 

lor.” 

Albert Einstein 

Creșterea calității educației este una dintre problemele actuale ale sistemului de 

învățământ din Republica Moldova. Strategia generală de modernizare a 

învățământului rezidă în oferirea posibilităților fiecărui elev de a-și valorifica 

potențialul. Acest deziderat reclamă modernizarea conținutului învățământului, 

optimizarea mijloacelor și a strategiilor de organizare a procesului educațional, 

reconceptualizarea scopurilor și a finalităților educației.  

Rolul formativ al procesului educațional a fost sintetizat de filosoful și 

pedagogul ceh Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, în care 

afirmă că, deși oamenii sunt înzestrați la naștere cu „semințele științei, ale moralității 

și religiozității”, acestea devin un bun al fiecăruia numai prin educație. Ȋn concepția 

lui Comenius, nimeni „nu poate deveni om decȃt dacă este educat”, ceea ce înseamnă 

că activitatea de formare și stimulare a resurselor individuale conduce, de o manieră 

implicită, la desăvȃrṣirea omului. Rolul de influențare pe care îl are educația, este 

acela prin care se urmăreṣte dezvoltarea continuă a unor calităţi umane specifice ṣi 

explorarea de noi orizonturi de cunoaștere pentru individ. Prin acest rol, este 

exploatată întocmai atitudinea activă a omului față de propria împlinire, dar și simțul 

responsabilității pentru generațiile viitoare, exprimat prin intenția și preocuparea 

permanentă de a transmite urmașilor idealul educației, acela de „a fi” și „a deveni”. În 

sens restrâns, acest ideal educaţional reprezintă „tipul de personalitate pe care o 

anumită societate, într-o anumită etapă istorică, îl proiectează, şi la care aspiră sau pe 

care îl impune, ca pe modelul cel mai general de referinţă pentru valorile împărtăşite 

de societatea respectivă, în orizontul de timp care îi este accesibil”. În sens larg, 

idealul educaţional este „expresia idealului sau modelului cultural de personalitate, 

care sintetizează valorile supreme ale unei societăţi, ale unei culturi şi ale unei 

civilizaţii circumscrise unui anumit spaţiu geografic, socio - cultural, economic, 

politic, precum şi unei anumite perioade de timp care, prin caracteristicile şi sensurile 

esenţiale ale evoluţiei sale interne, se detaşează ca o epocă istorică” [11]. 

O reală provocare în asigurarea unui demers educativ de calitate și adaptat 

nevoilor contemporane ale societății o constituie problematica valorilor, de la cele 

CZU: 37.013
VALOAREA EDUCAȚIEI ȘI CRIZA DE VALORI 

63



universale la cele individuale, care sunt transmise cu scopul de a ghida individul în 

relaţie cu ceilalţi şi de a declanşa reacţiile acestuia la factorii de mediu. Ca măsură a 

unui comportament autonom şi responsabil, valoarea are câteva caracteristici 

importante, dintre care pot fi amintite: dezvoltarea timpurie în viaţa copilului, din 

experienţele directe cu oamenii şi în special cu membrii familiei, rezistența la 

schimbare, formarea în medii socioculturale diferite, prin comportamente şi atitudini 

observate şi experimentate. Valorile reprezintă, de fapt, acele comportamente, 

procese de gândire, trăsături de caracter, pe care societatea le consideră corecte, bune, 

cu rezultate dezirabile, care merită să fie preluate de alţii, în funcție de morala 

fiecăruia şi de liberul arbitru. Dimensiunea valorică este intrinsecă educaţiei, 

deoarece - prin instruire - valorile sunt asimilate şi transmise generațiilor viitoare, iar 

finalitatea constă în formarea capacităţii persoanei de a crea şi promova el însuşi 

valori pozitive [3]. 

Cercetătorul Cibotaru L. ne relatează că având în vedere schimbările permanente 

care au loc în societate, relațiile cu care se confruntă elevii zilnic în viața școlară și în 

afara ei, profesorii vor tinde să elaboreze și să realizeze proiecte  care să valorifice 

conținuturile curriculare în funcție de necesitățile iminente ale elevilor dând la o parte 

sistemul de valori necesar unei educații complexe. Dezintegrarea valorilor constituie 

cea mai evidentă și dureroasă problemă a societății noastre și menirea profesorului 

este să genereze în cadrul lecției noi valori, dar și să le activeze pe cele lăsate în 

umbră.  

Astfel totalitatea valorilor educate vor permite adolescentului să devină un 

cetățean destoinc dornic de a se implica în viața socială, capabil să identifice 

problemele și necesitățile iminente ale comunității întru rezolvarea sau ameliorarea 

lor. 

În universul valoric al școlii se atestă anumite tensiuni între tabela de valori a 

educatorilor axați pe valorile egalitarismului și a colectivismului, ale tehnologiilor 

educaționale învechite, ale ”societății închise” și orientarea elevilor, studenților spre 

valorile libertății ”ale unei societăți deschise” axată pe noi criterii morale [2]. 

În cadrul majorității instituțiilor de învățământ se constată o astfel de problemă 

și anume rezistența la schimbare a unor cadre didactice, care se bazează pe tehnologii 

didactice învechite și complet necaptivante pentru tinerii secolului XXI. 

Nicolae Baum susține că:” Numai într-un sistem educațional formativ de tip nou 

poate fi realizat obiectivul primordial privitor la reproducerea generațiilor, educarea 

Personalității, Cetățeanului în spiritul valorilor umaniste, de ordine, măsură, iubire, 

raționalitate, adevăr, curaj, folos general, solidaritate socială, religiozitate, demnitate, 
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libertate, responsabilitate etc. Este necesară o strategie a speranței care ar permite ca 

prin educație să-i redăm omului încrederea în trecutul și viitorul țării, formându-l în 

spiritul muncii, al inventivității și al patriotismului” [2]. 

Calitățile individual-umane se manifestă prin exprimarea valorilor general-

umane și naționale, precum: bunătatea, adevărul, binele, hărnicia, onestitatea, 

umanismul, responsabilitatea socială, toleranța etnică, culturală și religioasă, 

apreciate ca fiind și valori patriotice ale umanității. 

Formarea viitorului cetățean în spiritul solidarității, respectului pentru trecutul și 

viitorul societății, care să posede încrederea în destinul umanității și în valorile umane 

indispensabile, va crea premisa unei societăți ce tinde spre perfecțiune. 

Valorile care necesită a fi asimilate de către personalitățile în devenire includ în 

sine cunoştinţele, credinţele, normele moral-etice, atitudinile, toate acestea se 

materializează în astfel de valori ca: artă, relaţii interpersonale, educaţie, etc. În 

procesul dezvoltării civilizaţiei umane atât valorile spirituale cât şi cele materiale au 

fost şi sunt supuse transformărilor, uneori benefice, care contribuie la îmbunătăţirea 

condiţiei umane, alteori invers. 

În categoria valorilor morale pot fi înscrise numeroase calități umane printre 

cele mai semnificative sunt: onestitatea, toleranța, bunătatea, omenia, corectitudinea, 

dreptatea, adevărul, egalitatea, datoria, respectul, altruismul, patriotismul, 

responsabilitatea, aproape toate valorile despre care vorbim au o natură general 

umană și un caracter național [9]. Care odată promovate ”vor da naștere” unei 

generații de personalități de valoare. 

Ființa umană se umanizează își dobândește chipul specific nu atât prin procesele 

de creștere și maturizare dar și prin culturalizare și socializare. Devenirea umanului 

se însoțește de asimilarea și crearea culturii de receptare și însușire a valorilor.  

Rolul primordial al activităţii educaţionale constă în formarea personalităţii 

umane, deci este o activitate de cultivare a caraterului uman. Oricine devine o 

personalitate în cadrul unui spaţiu geografic delimitat: casă părintească, curte, 

localitate, ţară, planetă, iar activitatea de cultivare a personalităţii se realizează 

treptat.  

C. Cucoș atribuie un rol important valorilor în constituirea identității individului 

afirmând că acestea fortifică interioritatea îl direcționează pe individ  spre cucerirea 

unei lumi veritabile întemeiată pe autonomia morală [3]. 

Pe de altă parte, urmare a schimbărilor democratice din societate, asistăm nu 

doar la o schimbare a valorilor, ci la o răsturnare a scării de valori personale, sociale, 

morale. Societatea este dinamică,  și se schimbă permanent, iar modelele culturale se 
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transformă. Cei dintr-o anumită generație, formați după un set de valori, care au 

convingerile lor legate de viață, sunt mai puțin receptivi la schimbări.  

Mentalitățile nu se schimbă atât de ușor. Odată cu trecerea timpului, oamenii nu 

își mai reglează modul de a gândi. Adolescenții din contra simt mai acut nevoia de 

schimbare. Au nevoie de ea. Face parte din procesul de construire a personalității lor. 

În schimb, adulții au personalitatea deja formată, și sunt mai rezervați. 

Prăpastia dintre adolescenții din ziua de astăzi și părinții lor este generată, pe 

bună dreptate, de faptul că primii nu au cunoscut lipsa libertății de exprimare, de 

cultură și chiar de bunuri, pe care tinerii de azi le consideră ca obligatorii pentru 

dezvoltarea lor. Cei din tânăra generație înteleg cu greu faptul că, pe vremea 

părinților lor, era foarte dificil să aspiri la o carieră strălucită, era mai degrabă un vis 

frumos care nu putea fi împlinit decât cu mari compromisuri. Cei care au simțit pe 

pielea lor regimul impus, susțin că tinerii de azi nu înteleg așa cum se cuvine 

libertatea de care se bucură și nu știu să elucideze ce e bine și ce e rău. 

Fiecare generație vrea să fie tratată cu respect, fiecare generație vrea să fie 

apreciată, iar pentru a obține respectul și aprecierea, fiecare dintre ei vrea să își 

impună punctul propriu de vedere.  

Astfel de situații se întâlnesc atât în școală cât și în societate. 

Prioritățile valorice pe care le urmăm pe parcursul vieții ne definesc ca 

personalitate, astfel educarea copiilor și a adolescenților prin prisma valorilor 

formează conștientizarea faptului că orice valoare există în și prin om, formând astfel 

eu-l axiologic al personalităților în devenire.  

Scopul formării unei personalități umane este în principal realizat prin 

asimilarea valorilor general umane în procesul de educație. Acest proces de asimilare 

a valorilor își face loc prin ontogeneza axiologică a personalității și este realizată 

treptat și ascendent. De la naștere orice ființă găsește în mediul social totalitatea 

valorilor spirituale, care sunt așteptate spre a fi  asimilate, iar odată însușite ele ne 

călăuzesc în viața de zi cu zi ca un reflex condiționat, îmbogățindu-se cu altele noi, 

sau dezvoltându-le pe cele existente. 

Aceste valori sunt, de fapt, măsura cantitativă și calitativă a transformării 

morale, spirituale, emoționale și a conștiinței umane care au apărut în planul 

educațional prin utilizarea unor procese, metode, mijloace sau prin combinarea lor 

într-un singur sistem. Astfel educarea prin valori a viitorilor cetățeni face în mod 

general școala și în mod particular părinții demni de stimă. 

Dobândirea valorilor pe parcursul maturizării are loc diferit de la o persoană la 

alta, fiindcă mediul de proveniență a fiecărui individ diferă și influiențează 
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considerabil asupra formării personalității în devenire.  

Din cele expuse mai sus putem conchide că educaţia se poate realiza eficient 

atunci când familia, şcoala și comunitatea colaborează. Primii cunosc particularităţile 

de vârstă, de personalitate, pot aplica tehnologii adecvate educaţionale, iar ceilalți le 

pot consolida prin exemplul propriu și prin dăruire.  

Valorile  fundamentale ale educației  sunt: Adevărul; Binele; Sacrul și Frumosul. 

Ele pot da sens real existenței umane deoarece, idealul educației este ca omul să 

trăiască mai bine, fiindcă omul este o valoare supremă. Aceste valori nu pot fi 

impuse, ci doar educate în sentimentul de libertate, respect și bunăvoință, iar menirea 

cadrului didactic este de a cultiva elevilor prin exemplul propriu și nu numai, aceste 

valori și atitudini comportamentale. 

În actualele condiții de tranziție, educația devine un proces tot mai dificil, 

deoarece este chemată să pregătească în același timp viitorul cetățean, pentru trăirea 

și producerea schimbărilor, să stabilească constanta morală raportând-o la repere 

axiologice. 

Conținutul educației morale este determinat de două sisteme de valori, cel al 

valorilor etice și cel al valorilor religioase, între care nu există o strictă demarcație, 

mai mult aceste sisteme sunt cooperante, complementare. Valorile etice sunt 

preponderent de natură filosofică și fără ele știința rămâne un instrument sterp, rece, 

inoperant [4]. 

Se știe că dimensiunea religioasă face parte din istoria culturii și civilizației 

umane și deasemenea din patrimoniul umanității. Adoptarea unei atitudini de 

respingere sau înlăturare a lor din perimetrul pedagogic echivalează cu 

”analfabetismul uman” ale cărui consecințe se răsfrâng în societatea contemporană 

[1].  

Credința lasă amprente adânci în sufletul omului, în toate timpurile și la toate 

popoarele, promovând întodeauna moralitatea [10]. 

Valori și criza de valori. Lipsa unei educații cu adevărat valorice, a adus în 

societatea noastră actuală o lipsă acută a moralității iar aceasta poate conduce și la 

mari perturbări în procesul de formare-dezvoltare a personalității umane. 

Cercetătoarea Hadîrcă M. în  lucrarea „Educația și criza de valori” ne relatează 

că:”Reforma în educaţie, derulată în condiţiile unei tranziţii de la o societate totalitară 

spre una democratică, a determinat un amplu proces de destrămare a valorilor 

anterioare, puternic ideologizate şi îndoctrinate, lăsând un mare gol pentru noile 

valori, care însă au întârziat să apară. Aşa cum structurile sociale, economice, 

culturale specifice unei societăţi care abia a pornit pe calea democraţiei sunt în curs 
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de consolidare, nici valorile corespunzătoare acestor structuri, inclusiv cele specifice 

educaţiei, nu s-au conturat pe deplin în conştiinţa pedagogică. Drept urmare, la 

nivelul procesului de învăţământ se constată astăzi un vacuum, rezultat din erodarea 

vechilor valori şi lipsa de rapiditate în înlocuirea lor cu un sistem de valori noi, fapt 

ce prezintă consecinţe majore în planul educaţiei, în special pe dimensiunea moral-

axiologică a acesteia [8]. 

De menționat că și la etapa actuală după mai multe eforturi,tranziția axelor 

valorice de la curriculum de educație civică la curriculum disciplinelor 

reconceptualizate de educație pentru societate și dezvoltare personală, nu s-au 

schimbat esențial, iar centrarea a rămas să fie efectuată aproape exclusiv a 

curriculumului implementat pe dezvoltarea dimensiunii intelectuale şi pe realizarea, 

la nivel de proces, a obiectivelor curriculare ce vizează mai mult domeniul cognitiv şi 

mai puţin cel axiologic-atitudinal, preocuparea permanentă, prin evaluarea şcolară și 

prin întocmirea diverselor registre și evaluări după fiecare modul, țin doar de 

evidenţierea performanţelor intelectuale ale celor educaţi, nu şi a celor etice, morale, 

civice, estetice etc., 

În curriculum disciplinar gimnazial  la educația civică se urmăresc dimensiunile 

pe care se concretizează disciplina, acestea fiind definitorii pentru formarea unui 

tânăr, cu o personalitate puternică și complexă: educația pentru identitate, educația 

pentru valorile naționale și general-umane, educația pentru democrație și civism, 

educația pentru creșterea personală și carieră și pentru promovarea sănătății fizice și 

psihice, și urmărește formarea sentimentului de dragoste și devotament statului 

Republica Moldova indiferent de apartenență etnică, culturală și convingeri 

religioase, precum și formarea identității personale și civice [6]. 

Scopul major al disciplinei educația civică este formarea calităților cetățeanului 

activ și responsabil, promotor al valorilor naționale, general-umane și democratice, 

capabil să-și asume responsabilitatea pentru propriul destin și destinul comunității.  

Curriculumul la disciplina Educaţie pentru societate are drept scop de bază 

dezvoltarea competenţelor pentru o cultură/societate democratică, care valorizează 

demnitatea umană, drepturile omului, diversitatea culturală, democraţia, justiţia, 

integritatea, egalitatea şi supremaţia legii.   

Obiectivele disciplinei Educația pentru societate desprinse din curriculum 

disciplinar pentru clasele a V-IX sunt de a-i încuraja şi sprijini pe elevi pentru a 

deveni cetăţeni: conştienţi de drepturile şi responsabilităţile lor ca cetăţeni; informaţi 

cu privire la lumea politică şi socială; preocupaţi de binele altora; clari, atunci când 

îşi exprimă opiniile şi argumentele; capabili să aibă o influenţă în lume; activi în 
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cadrul comunităţilor în care trăiesc; responsabili în acţiunile pe care le exercită în 

calitate de cetăţeni. 

Procesul de predare-învăţare a disciplinei Educaţie pentru societate are la bază şi 

promovează următoarele valori şi atitudini: 

 participare/implicare la/în viaţa comunităţii; 

 manifestarea unui interes constructiv pentru problemele comunităţii; 

 respect faţă de normele morale, reguli şi legi; 

 soluţionarea problemelor pe cale non-agresivă;  

 respectarea drepturilor omului/copilului;  

 toleranţă faţă de persoanele/grupurile care manifestă opinii, credinţe şi 

valori diferite de ale majorităţii; 

 comportament social eficient; 

 capacitate de decizie responsabilă; 

 atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi [5]. 

Curriculumul la disciplina Dezvoltare personală este documentul normativ-

reglator, care stabilește cadrul operațional de realizare a prevederilor de politici 

educaționale, reieșind din perspectiva de evoluție a statului Republica Moldova, axat 

pe prioritățile de formare a cetățenilor, orientat spre atingerea unui nivel înalt al 

calității în educație. 

Este conceput pentru a ajuta elevii să dezvolte competențele de care au nevoie 

pentru a se cunoaște, a se accepta, a duce o viață sănătoasă independentă, pentru a 

deveni cetățeni informați, activi, integri, pentru a relaționa cu alții într-o atmosferă 

sigură, a fi responsabili în luarea deciziilor de carieră și dezvoltare personală pe 

parcursul întregii vieți [7]. 

Nu s-a soldat cu succes nici încercarea unor autori de curriculum de a revigora 

latura educativă a procesului, prin răsturnarea taxonomiei obiectivelor pedagogice şi 

aducerea în prim-planul educaţiei a competențelor și „subcompetențelor” actual 

„unități de competență”, generatoare de atitudini, convingeri şi valori. Astfel, 

învăţămîntul preuniversitar din R. Moldova a obţinut anumite progrese în planul 

dezvoltării personalităţii umane prin valorile cognitive, dar nu şi în ceea ce priveşte 

planul valorile spirituale, adică moralitatea, civismul, patriotismul etc., aceasta fiind 

de fapt, şi problema calităţii învăţământului actual. Profesorii recunosc că se 

preocupă mai mult de latura instructivă, iar latura educativă prezintă unul din 

punctele slabe ale sistemului educațional. 

Societatea noastră este într-o criză de valori și atât timp cât nu vom avea o 

doctrină politică unanim acceptată de toți reformatorii politicilor de stat în domeniul 
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educației, pentru conturarea unui model de personalitate umană care se doreşte a fi 

format pentru ziua de mâine prin educaţia de bază, direcţii principale de proiectare şi 

realizare a activităţilor de formare-dezvoltare a acestui tip de personalitate, valori ale 

educaţiei pe care să se întemeieze procesul instructiv-educativ şi coordonate valorice 

de care să se conducă învăţătorul/profesorul în activitatea sa, dar și conţinuturi 

educaţionale selectate anume în funcţie de aceste coordonate valorice, de nevoile 

reale de formare ale educabilului, precum şi de opţiunile societăţii moderne [8], 

procesul educativ nu se va schimba esențial, societatea de mâine prăbușindu-se într-o 

criză de valori și mai acută. 

Reformarea sistemului de valori trebuie să pornească de la ”modelul de 

personalitate umană care se doreşte a fi format pentru ziua de mâine” realizat de 

către un grup de experți, politicieni, doctori în științe și reprezentanți ai societății 

civile. Modelul format ar trebui promovat prin toate mijloacele posibile, atât prin 

mass-media, învățământ superior, liceu, gimnaziu, grădiniță și nu în ultimul rând 

familie, pentru formarea la tineri a unor calități morale, civice, patriotice necesare 

astăzi pentru incluziunea activă într-o societate democratică. 
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CZU: 371.3:33 

DEZVOLTAREA COMPETENȚEI ACȚIONAL-STRATEGICĂ 

PRIN UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE 

LA DISCIPLINELE ECONOMICE 

Anjela Glavan, Colegiul Tehnic Feroviar din mun. Bălți 

În prezent societatea este performantă în domeniul social şi economic cu aspecte 

morale şi spirituale și pentru ca un stat să fie competitiv în condiţiile provocărilor 

lumii contemporane cert este că profesionalismul pedagogului este considerat o 

virtute şi o provocare, deoarece ne dorim în mod evident ca elevii noştri să ajungă 

cetăţeni activi şi de nădejde ai societății de mâine, să fie oameni de acțiune civilizată 

şi responsabilă, pentru binele personal şi comunitar. Pentru a se încadra cu succes 

într-o lume în schimbare, elevii trebuie să-şi formeze abilitățile necesare, astfel încât 

odată cu ieşirea din sistem să poată valorifica achizițiile acumulate în situaţii concrete 

de viaţă. În acest context, Seneca încă în sec. I e.n. spunea că „nu pentru şcoală, ci 

pentru viaţă învăţăm”. J.Dewey (sec.XIX), pedagog american, a completat ideea lui 

Seneca, susţinând că „Şcoala nu trebuie să pregătească pentru viaţă, ci să fie însăşi 

viaţa” [5]. 

Ne aflăm într-o perioadă în care sistemul educaţional este o schimbare în 

abordarea conținuturilor şi a finalităților, în abordarea strategiilor de predare-învăţare 

şi a modalităţilor de evaluare. Pentru că demersul  didactic să fie eficient, este 

necesară adoptarea unor strategii de acţiune, a unui anumit mod de abordare şi 

rezolvare a sarcinilor concrete de instruire. Ținând cont că profesorul este un veritabil 

agent al schimbării, îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, ceea ce 

asigură formarea și pregătirea  profesională a tinerii generații de mâine, mă strădui să 

dezvolt elevilor mei competențele de care vor avea nevoie pentru a se integra cu 

succes în viaţă cotidiană și să aibă șanse reale de integrare pe piața munci. 

Pretutindeni observăm rolul major al profesorului de organizator al procesului 

instructiv.  

Accentul este transferat pe personalitatea copilului, pe propriile lui eforturi, 

acordândui-se mai multă încredere și libertate. Învățământul de calitate se realizează 

prin intermediul diferitelor metode şi mijloace, pe diferite canale şi diferite niveluri. 

Primul nivel de asigurare a calității învățământului este lecția, de a cărei calitate 

depinde eficiența predării-învățării-evaluării materiei, la disciplina de studiu. 

Calitatea lecției este un rezultat complex al activității comune a profesorului şi 

elevilor ca participanți ai procesului de învățământ. Prin strategiile folosite profesorul 

urmărește dezvoltarea unor sisteme cognitive bazate pe stimularea gândirii reflexive 
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prin implicarea elevilor în situații din viaţa reală precum şi utilizarea în contexte 

variate a cunoașterii acumulate şi a abilităţilor formate. Strategia didactică este 

modalitatea eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi să acceadă la cunoaștere şi 

să-şi dezvolte capacitățile intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, 

sentimentele şi emoțiile. Ea se constituie dintr-un ansamblu complex şi circular de 

metode, tehnici, mijloace de învățământ şi forme de organizare a activităţii, 

complementare, pe baza cărora profesorul elaborează un plan de lucru cu elevii, în 

vederea realizării cu eficientă a învățării.  

Profesorul, cunoscând varietatea metodelor, particularitățile elevilor cu care 

lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă, trebuie să acționeze pentru a-şi 

valorifica pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator în materie articulare 

a strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice. Din punct de vedere conceptual, 

competența acţional-strategică ţine de procesul de planificare şi de implementare 

corespunzătoare a planurilor, pentru a vedea rezultatele finale, precum şi pentru a 

propune soluţii la situaţiile problematice din orice domeniu. Este competenţa de a 

acţiona independent şi creativ în diferite situaţii de viaţă, de a lua decizii pe cont 

propriu, eventual prin asumarea de riscuri. Conform studiilor şi practicilor avansate, 

competenţa abordată implică creativitate, interacţiuni non-lineare, sinteză, 

exploatarea resurselor personale; utilizarea intuiţiei, a întrebărilor de tipul “Cum ar fi, 

dacă…?”, pentru a concentra o energie nouă şi o perspectivă integrată dintr-o 

varietate de informaţii şi influenţe [1]. 

Pentru a asigura dezvoltarea şi valorificarea resurselor lor cognitive, afective şi 

acţionale, pentru a-i „instrumenta” în vederea adaptării şi inserţiei optime în mediul 

socio- profesional  utilizez în cadrul lecțiilor strategii didactice bazate pe acţiune, 

aplicare, cercetare, experimentare. Astfel, creez elevilor ocazia de a practica o 

învăţare de calitate, de a realiza achiziţii durabile, susceptibile de a fi utilizate şi 

transferate în diverse contexte instrucţionale şi nu numai. 

Elevii când sunt îndrumați competent și simt  suportul  profesorului care îi 

respectă şi sunt interesați continuu de ameliorarea nivelului lor de achiziții şi 

competenţe, elevii vor avea posibilitatea să realizeze obiectivele învățării şi să 

finalizeze cu succes această activitate. În plus, şi şansele lor de reuşită socială vor 

spori considerabil.  

Antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susţinut şi înarmarea 

acestora cu capacități necesare unei activități de învățare productivă reprezintă 

modalitatea cea mai eficientă în activitatea didactică,  care va contribuie la 

îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ, având un caracter activ – 
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participativ şi o reală valoare activ-formativă asupra personalității elevului. În 

învățământul contemporan auzim din ce în ce mai des despre o educaţie centrată pe 

elev şi despre metode interactive. Atitudinea elevului faţă de disciplina predată 

trebuie să fi activă el trebuie învățat să gândească de sine stătător, să abordeze şi să 

caute soluții de rezolvare a anumitor probleme, situații. În cadrul procesului 

educațional interactiv, accentul am pus mereu pe formarea de competențe, ci nu pe 

transmiterea  logică a cunoștințelor, astfel actorul central, elevul, este transformat 

într-o fiinţă raţională ce conştientizează importanţa dezvoltării personalităţii 

individuale, el nemaifiind o „maşină de reprodus informație”. Pentru a fi eficiente 

acestea trebuie să îndeplinească „cerinţa primordială a educaţiei progresiviste” (J. 

Piaget), adică activităţile de învăţare şi de muncă independentă să fie îmbinate cu 

activităţi de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă, pentru că 

învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai 

personală muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea 

ce asigură o participare mai vie, mai activă [6]. 

Mereu mă preocupă problema studierii disciplinei predate elevilor, doresc ca ei 

să gândească corect , să poată lua decizii corecte, să posede o măiestrie în rezolvarea 

diverselor  probleme, situaţii ,capacitate de comunicare şi cooperare, abilităţi  de 

relaționare şi lucru în echipă ,ca, să  se poată încadra mai uşor în viaţa social - 

economică după finalizarea studiilor.  

Corelând rezultatele cercetărilor în domeniul dezvoltării competenței acţional-

strategică cu studiul literaturii de specialitate, putem scoate în evidență următoarele: 

practica didactică bazată pe metode interactive promovează interacțiunea dintre 

minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu 

rezultate evidente. 

Metodele interactive: 

 creează deprinderi; 

 facilitează învăţarea în ritm propriu; 

 stimulează cooperarea, nu competiţia; 

 sunt atractive; 

 pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de învăţare [4]. 

De aceea, un profesor care foloseşte metode interactive ar trebui să fie: 

 un sfătuitor – care îşi poate ajuta elevii în rezolvarea problemelor, îi motivează 

să îşi prezinte propriul punct de vedere; 

 un animator – care iniţiază metode şi le explică elevilor, pregăteşte materialele 

didactice şi prezintă scopurile învăţării; 
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 un observator şi un ascultător – care observă elevii în timpul activităţii şi îi 

apreciază corect; 

 un participant la învăţare – care nu are impresia că este perfect şi învaţă toată 

viaţa 

 un partener – care poate modifica „scenariul” lecţiei, dacă clasa o care 

presupune: interacţiuni verbale şi socio-afective nemijlocite între elevi.  

Pentru ca elevii să se asculte reciproc şi să fie atenți la conţinutul lecţiei folosesc 

metode precum Pixuri în pahar, Cercul, care  trezesc implicarea, atenţia, gândirea 

ş.a. 

Sunt binevenite aşa metode precum: GrapficalT, jocul didactic; portofoliul; 

hărţile conceptuale; proiectul; jurnalul reflexiv; tehnica 3-2-1; metoda R.A.I.; studiul 

de caz; observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului ; fişa 

pentru activitatea personală a elevului; investigația; interviul; jurnalul reflexiv ; 

înregistrări audio şi/sau video.  

Elevilor le propun să lucreze asupra unor proiecte: Cartea de vizită a firmei,  

postere, colaje, elaborarea pliantelor, broșuri, listă de prețuri. 

Folosesc algoritmi pentru analiza  activităţii întreprinderii studiului de caz, 

analiza SWOT,PEST înaintez Algoritmi de cercetare: 

¤  cauze; 

¤ desfășurare; 

¤ consecinţe.   

Treptat le complic sarcina prin algoritmi diversificați Cauze : interne/ externe. 

Domenii: politic, economic, social, cultural.ş.a 

Desfășurare: pe etape, structurată. 

Consecințe: pozitive/ negative; imediate // de lungă durată; de ordin politic, cultural, 

social, economic. 

Cu un grad înalt de analiză folosesc  algoritmii de cercetare,  

¤ PROBLEMA abordată 

¤ opinia autorului despre problemă, 

¤ argumentele autorului, 

¤ argumentele pro/ contra opiniei autorului. 

¤ relația cauză/efect descoperită în document. 

Sunt eficiente aşa metode precum: Graficul T, Diagrama Wenn, Ciorchinele, 

Brainstorming. 

Pentru evocare implementez următoarele tehnici şi metode: Pagina de jurnal, 

Brainstorming, Brainwriting, Secvenţe contradictorii, Steluţa ş.a.  
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Pentru realizarea sensului: SINELG, MOZAIC, Cubul, Demonstraţia, Agenda 

cu notiţe paralele, Dezbaterea, Graficul T, Ciorchinele, ş.a.  

Pentru reflecţie: Turul Galeriei, Mini eseu, Pânza discuţiei, 3 CE?, Bulgărele de 

zăpadă, Schelet de peşte ş.a  

Pentru extindere: eseu,  studiu de caz, portofoliu, rolul istoric al personalităţii, 

exerciţii scrise şi verbale, anchetă, interviu, dosar, poster în grup ş.a. [6] 

În concluzie, analizând procesul instructiv la lecțiile de management și 

marketing, constatăm că elevii ating performanțe dacă sunt respectate câteva 

recomandări: formularea clară a obiectivelor operaționale pentru fiecare lecție, 

aplicarea metodelor interactive, a formelor active de instruire (lucrul în echipe și 

perechi ).  

Competența sus-numită este o finalitate şi, totodată, un instrument, cu care se 

poate opera în cadrul fiecărei discipline de studiu.  

Consider că formarea competenței acţional-strategică  este un scop bine definit 

pentru toți actanții procesului de învățământ. Este absolut necesar  de a antrena elevii 

să-şi formeze competența dată pentru a avea posibilitatea  de a se folosi de ea pe 

parcursul întregii vieți şi a o aprofunda în continuare, având de câștigat pe tărâmul 

profesional. 
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CZU: 37.015.3+159.922.7 

PROFESORUL ALTFEL 

Angela Lungu, profesoară de limba și literatura română, grad didactic superior, 

Daniela Șterbeț, profesoară de chimie, grad didactic superior, 

Olga Druță, profesoară de matematică, grad didactic I 

IPÎ Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” 

Dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor, ritmul alert al vieții de azi, o imagine a 

lumii în continuă schimbare și un mâine atât de imprevizibil sunt doar câteva dintre 

motivele care determină revoluționarea școlii, o altfel de abordare a procesului 

educațional, pentru a asigura o pregătire eficientă a elevului de astăzi pentru un viitor 

incert și volatil. Ce poate face școala și, nemijlocit, profesorul în acest sens? În 

primul rând, să știe. Să se documenteze cu privire la politicile educaționale de succes, 

la bunele practici etc., să asigure o pregătire teoretică ce îi va deschide noi orizonturi, 

îi va oferi soluții creative. În al doilea rând, să facă. Să acționeze, să implementeze, 

să experimenteze, să valorifice direcțiile educaționale menite să-i ajute pe elevi „să 

devină”. Și, nu în ultimul rând, să fie. Să colaboreze, să coopereze, să răspundă activ 

viziunii curriculare și, prioritar, a vieții de a aborda holistic procesul de predare-

învățare-evaluare, interdisciplinar și transdisciplinar. O școală Altfel are nevoie de 

profesioniști altfel, disponibili pentru propria transformare. 

Din punctul nostru de vedere, considerăm ca piloni ai schimbării conceptul de 

învățare vizibilă, formulat de John Hattie (2008), programele educaționale ale 

„antrenorului de genii” Florin Colceag, dezvoltate în cadrul IRSCA Gifted Education 

și cele patru metacogniții pe care școala trebuie să le dezvolte la elevi, valabile pentru 

orice viitor (explicate de Mircea Miclea în revista „Cronici”, nr. 99 din ianuarie 

2019). Aceste componente se completează armonios și ne-ar putea oferi soluții pentru 

reconfigurarea școlii, modernizarea și eficientizarea acesteia. 

Având convingerea că fenomenele digitalizării și al globalizării sunt certitudini, 

prof. univ., dr. Mircea Miclea, fost ministru al Educației în Guvernul României, 

consideră că un elev autodisciplinat, care învață să respecte termenele de predare a 

produsului, știe să găsească informații pe internet, dar este autonom de Google, 

gândirea lui nu este mărginită de limitele aplicațiilor digitale, are abilități 

antreprenoriale, identifică și valorifică oportunitățile și are o gândire de designer, 

îmbină original știința și arta, „va face față cu succes lumii cu viitoruri multiple.” 

Proiectul Guvernului Republicii Moldova „Clasa Viitorului”, demarat la 19 

aprilie 2019 și finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UK aid, Fundația Orange 

Moldova răspunde anume acestor imperative. „Clasa Viitorului” își propune să 
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dezvolte abilitățile digitale și competențele necesare secolului 21, precum și să 

sporească interesul elevilor pentru cariere din domeniile științei, tehnologiei și 

ingineriei prin promovarea metodelor de instruire creative, colaborative, 

automotivante și antreprenoriale, bazate pe proiecte, care integrează cunoștințe și 

abilități din diferite subiecte, mai ales: științe, tehnologie, inginerie, arte și 

matematică (STEAM). 

Pe de o parte, ne racordăm frumos la inovațiile și cerințele educaționale ale 

mileniului al III-lea, pe de altă parte, rămânem restanțieri la testările internaționale. 

Analiza rezultatelor PISA, ediția 2018, evidențiază încă multe carențe. Punctajul 

mediu pentru Republica Moldova în Testarea PISA 2018 constituie 421 de puncte la 

matematică (în comparație cu media OECD de 489 de puncte), 424 de puncte la 

citire/lectură (în comparație cu media OECD de 487 de puncte) și 428 de puncte la 

științe (în comparație cu media OECD de 489 de puncte). Astfel, ne-am clasat pe 

locul 51 din 79 de țări implicate în testarea internațională PISA. 

În Republica Moldova, 50% din numărul de elevi ating nivelul minim de 

competență la matematică și 57% la citire/lectură și la științe. Doar circa 1% din 

numărul de elevi au performanțe de top la științe și lectură și 2,4% - la matematică. În 

medie, în țările OECD, 7% din numărul de elevi ating Nivelul 5 sau mai mare la 

științe, 9% - la citire/lectură și 11% - la matematică. [1] Astfel, conchidem că marea 

problemă a elevilor din sistemul nostru educațional rămâne analfabetismul funcțional.  

Uniunea Europeană a alocat peste 4 mln de euro pentru proiectul în domeniul 

literației ELINET (2015) [2], o continuare firească a celor două proiecte anterioare, 

ADORE și BaCuLit. Coordonatorul de proiect din partea României, dna Liliana 

Romaniuc, președinta Asociației de Literație din România, stabilește legături directe 

între gradul de alfabetizare a elevilor și bunăstarea țării, menționând faptul că, grație 

performanțelor în domeniul literației, Finlanda și-a crescut simțitor economia. În lipsă 

de fonduri, de viziune, de acțiune, noi ce facem? Ne redescoperim, ne reinventăm, 

devenim profesorul altfel, ghidați de studiul „Învățarea vizibilă” al lui J. Hattie. 

Expertul neozeelandez, analizând 138 de factori care determină succesul școlar, 

evidențiază doi: calitatea profesorului și calitatea predării, corelarea metacogniției, a 

angajamentului și a implicării contribuie, implicit, la dezvoltarea competențelor- 

cheie.  

O condiție sine qua non a succesului școlar o constituie, din punctul nostru de 

vedere, relația profesor-elev, bazată pe încredere, respect, prețuire reciprocă. Dacă 

profesorul este un model, un artist, va reuși, asemeni unui magician, să creeze din 

lecție un adevărat spectacol, să alterneze cadrul formal și nonformal al învățării, să-i 
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inspire pe elevi, să le dezvolte creativitatea – proces mental și social, forma cea mai 

înaltă a imaginației. Odată asigurate aceste condiții, crește motivația învățării și 

șansele de a obține progresul și performanța academică. Spre exemplu, activitatea de 

la oră a profesoarei de limba și literatura română Carmen Ion, din Focșani, România, 

s-a transformat într-un grandios festival, BOOVIE, ediția din anul acesta, a cincea, 

implicând peste 1000 de participanți din România, Republica Moldova etc. Având ca 

punct de plecare literația și creativitatea, elevii își propun să realizeze book-traillere 

pe marginea uneia dintre cele cinci cărții din concurs, pentru fiecare dintre cele  două 

secțiuni, gimnaziu și liceu. Un profesor altfel a generat o abordare altfel, a motivat 

elevi și cadre didactice pentru a citi și a rescrie în imagini filmate un roman de 

valoare, potrivit particularităților de vârstă. Importanța lecturii este apreciată la nivel 

prezidențial - Festivalul se va desfășura sub Înaltul Patronaj al Președintelui        

Klaus Iohannis (instituția noastră s-a înregistrat în concurs cu 4 echipe, în total, 40 de 

elevi și 5 profesori).  

Experiența ne-a confirmat că, pentru a atinge standardele învățării, profesorul, 

indiferent de materia predată, trebuie să-și ia angajamentul de a fi, în primul rând, 

profesor de ...lectură. Competență adisciplinară, cea de lectură e prima treaptă în 

asigurarea alfabetizării funcționale. A constata ce și cât cunoaște elevul, care sunt 

cauzele blocajului, a identifica soluțiile de ieșire din impas, a-l ghida  pe elev spre 

depășirea obstacolelor, a-l ajuta să-și autoregleze cunoașterea de sine – sunt momente 

cruciale în procesul educațional, peste care, credem, s-a trecut de mai multe ori, la 

oră, în special, cea publică. Profesorii alunecau în desuetudine, concurând cine a 

utilizat cele mai multe metode și tehnici, această „goană după aur” s-a dovedit de cele 

mai multe ori „de suprafață”, fără să-i ofere elevului strategii de autoreglare a 

metagogniției sau chei de lectură Așadar, dacă performanța este vârful aisbergului, 

literația textului literar, nonliterar, științific este prima treaptă pe scara cunoașterii de 

lumii și a sinelui. „Profesorul de lectură, consideră Bogdan Rațiu, trebuie să utilizeze 

pentru experiențe autentice de învățare a lecturii atât componenta cognitivă, cât și 

autoreglarea strategiilor de învățare, precum și determinarea unor structuri afective, a 

unor atitudini și valori care să sporească devenirea personalității elevului.” [3] Astfel, 

profesorul de lectură, având toate posibilitățile de a-l pregăti pe elev pentru viitor, va 

răspunde prerogativelor ODCE, care își propune, pentru anul 2030, axarea pe abilități 

cognitive și metacognitive care solicită gândirea critică, autocorectarea, creativitatea, 

competența de a învăța să înveți, precum și abilități emoționale precum empatia, 

responsabilitatea, consecvența și colaborarea. 
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 Documentat cu taxonomiile lui Bloom, Webb, Hesse, profesorul de lectură, la 

disciplina pe care o predă, va decide care dintre strategiile de lectură sunt cele mai 

eficiente în a ajuta cititorul să evolueze treptat, organizat pe diferite paliere ale 

gândirii.  

Curricula la Limba și literatura română oferă un spațiu generos pentru întâlnirea 

tuturor profesorilor care își asumă formarea competenței de literație: atelierele de 

lectură. Optarea pentru textele nonliterare/științifice le poate oferi elevilor o imagine 

integratoare a disciplinelor școlare, pot înțelege mai ușor caracterul interdisciplinar și 

transdisciplinar, pot conștientiza importanța lecturii și a înțelegerii celor citite pentru 

dezvoltarea lor pe tot parcursul vieții. Alegerea textelor atractive, inedite, conectate la 

nevoile particularităților de vârstă ale elevilor, ce dezvoltă abilitățile de viață, cu 

limbaj și explicații științifice clare, sunt strategii eficiente în a motiva pentru lectură.  

Din perspectiva învățării vizibile, le-am propus elevilor de clasa a X-a, la 

începutul anului școlar, un chestionar de identificare a atitudinii față de lectură, a 

preferințelor, a aprecierii gradului de înțelegere a textelor literare, nonliterare, 

științifice. Aplicat la gimnaziu, chestionarul cu privire la preferința elevilor pentru 

anumite teme, autori a fost eficient în a-i valorifica, în cadrul atelierelor de discuție, 

pe toți elevii din clasă, în special, pe cei care aveau o motivație scăzută pentru citit, 

deoarece nu se regăseau în lista recomandată de profesor. Interpretarea datelor 

chestionarului a scos în evidență faptul că elevii de la profil real preferă textele 

nonliterare, științifice, care ar contribui la aprofundarea temelor legate de viitoarea 

carieră. Dintre cei 57 de elevi de la acest profil, 16% au bifat că înțeleg cu greu 

tratatele științifice, limbajul complex, terminologia abundentă, de aceea renunță să 

finalizeze textul. Peste 80%  au indicat faptul că preferă cărți în care se îmbină 

literatura și știința, dintre aceștia, 57% au marcat că, dintre științe, sunt interesați de 

chimie. Prin colaborarea profesorului de limbă și literatură română și a celui de 

chimie (biologie, matematică, fizică etc.) s-a stabilit o listă de cărți menite să 

descopere/redescopere motivația pentru lectură (M. Miodownik, „Lichid. Substanțele 

plăcute și neplăcute care curg prin venele noastre”, 2019; Dr. Mai Thi Gguyen –Kim, 

„O să râzi, totul e chimie”, 2020; M. Miodownik, „10 materiale minune și poveștile 

lor incredibile”, 2017; S. Kean, „Lingura care dispare”, 2019; D. Lieberman, M. 

E.Long, „Dopamina”, 2019 etc.). De comun acord, am ales pentru studiu un fragment 

din cartea „Dopamina”, capitolul despre iubire. Elevii au în palmares o colecție 

bogată de texte literare pe această temă, de la poezie la tragedie; sunt la vârsta 

îndrăgostirilor și a iubirilor pasionale, au citit articole despre faptul că dragostea 

durează trei ani, iar reacțiile chimice declanșate de această pasiune - de la 12 la 18 
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luni. Firească atunci e întrebarea: oare fericirea prin iubire poate fi atinsă doar în 

spațiul imaginar al literaturii? Ce se va întâmpla în realitate cu șansele mele ca 

individ de a iubi și a fi iubit, de a crea o familie durabilă, de a fi fericit?  

Lectura fragmentului despre legătura dintre iubire și dopamină cere astfel 

elevului – cititor să studieze textul cu atenție, fiind preocupat de subiect; să se implice 

afectiv, impresionat de stil; să abordeze textul din perspectiva modelului de 

dezvoltare personală, concept ce capătă o notorietate tot mai accentuată în Europa. 

Un profesor altfel va ține cont, în acest caz, de CS6: „Valorificarea experiențelor 

lingvistice și de lectură în vederea dezvoltării personale pe parcursul întregii vieți, 

demonstrând interes axiologic și estetic” (Limba și literatura română), de CS1: 

„Operarea cu limbaj chimic în diverse situații de comunicare, manifestând 

corectitudine și deschidere” (Chimie), CS1: „Utilizarea limbajului științific biologic 

în diverse contexte de comunicare referitor la structuri, procese, fenomene, legi, 

concepte” (Biologie), adică va aborda textul inter- și transdisciplinar.  

Profesorul de lectură va formula un șir de întrebări comprehensive/ 

interpretative și metacognitive. Întrebările de tipul: Când a fost  descoperită 

dopamina? Câte procente din celulele creierului uman produc dopamină? Prin ce 

experiment „a început sfârșitul dopaminei ca moleculă a plăcerii”? Care este legătura 

dintre dopamină, A&A (colecție de neurotransmițători numiți Aici și Acum -

serotonină, oxitocină, endorfină, responsabili de emoții și senzații ale prezentului) și 

iubire? Identifică, în viziunea autorilor, cheile unei iubiri trainice. Cum înțelegi ideea 

că dopamina este un loc de început al iubirii și niciodată de încheiere? - întrebări 

menite să dezvăluie gradul de comprehensiune  a textului. Pe de altă parte, întrebări 

de tipul: Cu ce mă ajută lectura și înțelegerea acestui text în devenirea personală? De 

ce e necesar să cunosc reacțiile chimice care au loc în organismul meu și îmi definesc 

comportamentul? Dacă voi cunoaște care este influența dopaminei în proiectarea 

viitorului meu, voi putea face deosebirea dintre aspirația înaltă care va cere mai mult 

și mai mult și ce trebuie să fac acum și aici pentru a fi un om împlinit? Cum îmi ajută 

în înțelegerea textului cunoștințele de la chimie și biologie? La cine/la ce să apelez 

pentru a-mi aprofunda cunoștințele despre moleculele A&A? Ce exemple de iubire 

prietenească din mediul animalelor știu? Ce situații de eliberare a dopaminei ca 

moleculă de anticipare am trăit (descoperirea unei prăjituri delicioase, așteptarea unui 

cadou foarte dorit, surpriza unei cărți etc.)? Cum au rezistat destrămării cuplurile pe 

care le cunosc – întrebări prin care se determină gradul de control și reglare a 

informației. Profesorul de lectură, respectând modelul lui Giasson, îi va ghida pe 

elevi în autoreglarea comprehensiunii: 1. A ști cât înțelege; 2. A ști ceea ce înțelege; 
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3. A ști de ceea ce e nevoie pentru a înțelege; 4. A ști ce să facă atunci când nu 

înțelege.  

Descoperirile științifice de ultimă oră marchează două moduri total diferite de a 

aborda lumea. „În creierul nostru, ne spun autorii cărții „Dopamina”, lumea de jos e 

controlată de o mână de substanțe chimice care ne permit să cunoaștem satisfacția și 

să ne bucurăm de tot ce avem în clipa de față. Dar, când ne îndreptăm atenția spre 

lumea de sus, creierul nostru se bazează pe o substanță chimică diferită, pe o singură 

moleculă, care ne motivează să urmăm, să controlăm, și să posedăm lumea la care nu 

avem un acces imediat” [4]. Valorificând inteligențele multiple, profesorul le va 

propune celor interesați de biologie să prezinte prin desen/scheme/modelare parcursul 

seratoninei/dopaminei de la eliberare la influența asupra organelor-țintă. Pentru 

literați – să comenteze din altă perspectivă, cea a neurobiologiei, patima lui Ion 

pentru pământ (romanul „Ion” de L. Rebreanu), relația de iubire în creația 

eminesciană, „dorul de nemărginit” al lui Miron din basmul eminescian în versuri 

„Miron și frumoasa fără corp”, crima lui Puiu Faranga („Ciuleandra” de                    

L. Rebreanu) etc. Lingviștii ar putea să elaboreze un dicționar al termenilor științifici- 

cheie din textul propus. Un profesor altfel va asigura momentul-surpriză care le va 

oferi elevilor starea de bine și creșterea stimei de sine. Provocările legate de gradul de 

dificultate a textului răspund recomandărilor de a propune lecturi ce necesită 

implicarea macroproceselor intelectuale, ce incită cititorul spre descoperire și 

însușire. 

Un profesor altfel va aborda mitul construirii Mănăstirii Argeșului prin relevarea 

temei, a mesajului, a realizării artistice, dar și prin interpretarea contextului social-

istoric –perioada lui Neagoe Basarab, prin comentarea semnificației numărului de aur 

– armonia și frumusețea naturii imitată și reinventată de genialitatea umană, prin 

exprimarea sentimentelor de respect, de admirație, de prețuire pentru artiștii care 

definesc capodoperele arhitecturale ale umanității, prin organizarea excursiei tematice 

la Curtea de Argeș, ca extindere. 

Un profesor altfel va aborda interdisciplinar romanul polițist „Cinci purceluși” 

de Agatha Christie, valorificând preferințele pentru lectură ale elevilor, inteligențele 

multiple. Literații vor reconstrui subiectul operei, vor identifica tiparul romanului 

polițist, vor citi literal secvențele care oferă indicii în dezlegarea crimei. Chimiștii 

vor analiza coniina prezentă în cucută, efectul ei asupra organismului, simptomele 

otrăvirii, pentru a explica de ce nu s-a reacționat din prima pentru acordarea 

ajutorului medical, vor evidenția de asemenea efectele benefice ale cucutei, 

administrate în doze adecvate în tratamentul astmului și al convulsiilor. Biologii vor 
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prezenta structura plantei, vor explica de ce este confundată cu pătrunjelul, morcovul 

sălbatic (cazul de otrăvire a copiilor din Moldova, care au smuls o dată cu buruienile 

și cucuta), unde este răspândită. Etnografii vor cerceta denumirile populare ale 

cucutei - dudău, buciniș - vor comenta relația semantică dintre substantiv și 

sentimentul dominant, atmosferă („Frunză verde și-un dudău/Doamne, mult mi-i 

traiul greu...”). Creativitatea profesorului și cea a elevilor poate propune încă multe 

alte perspective, de exemplu, pornind de la cazul condamnării la moarte a lui Socrate 

prin ingerarea cucutei, dezbateri legate de necesitatea pedepsirii cu moartea versus 

pedeapsa pe viață etc.  

Toate aceste activități au menirea de a prezenta complexitatea relațiilor lecturii 

cu viața, interconectarea elementelor, lectura de plăcere, textul ca model al 

dezvoltării personale. Un profesor altfel va modela o școală altfel. În acest context, 

avem nevoie vitală și de o altfel de evaluare finală. Un profesor altfel poate schimba 

lumea. 
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Inteligenţa emoţională (IE) uneşte câmpul trăirilor emoţionale, considerând 

emoţiile drept variabile şi surse de informaţii care ajută la înţelegerea şi 

explorarea mediului intrapersonal şi interpersonal. Posedarea IE înseamnă să fii 

stăpân pe propriile stări, impulsuri şi resurse. Persoanele cu competenţe 

emoţionale înalte acţionează mult mai bine decât cele cu inteligenţă emoţională 

scăzută în situaţii dificile; gândesc mai clar, constructiv, fiind în stare să creeze 

un mediu de încredere şi onestitate [2].  

În urma studiilor care au urmărit nivelul de dezvoltare al inteligenţei 

emoţionale de-a lungul anilor, s-a constatat că oamenii progresează pe măsură ce 

îşi stăpânesc mai bine emoţiile şi impulsurile, se motivează mai uşor şi îşi cultivă 

empatia şi flexibilitatea socială, adică devin mai inteligenţi din punct de vedere 

emoţional. Ca urmare, au mai multe şanse să fie înţelegători faţă  de sine, dar şi 

faţă de semenii lor, mulţumiţi în viaţă şi eficienţi, buni coechipieri, în avantaj în 

orice domeniu al vieţii, fie că este vorba despre relaţiile sentimentale şi intime, 

fie că este vorba despre respectarea regulilor nescrise care guvernează reuşita 

într-un domeniu de activitate. 

D. Goleman consideră că, pentru a reuşi în viaţă, fiecare dintre noi ar trebui 

să înveţe şi să exerseze principalele dimensiuni ale inteligenţei emoţionale: 

conştiinţa propriilor emoţii, controlul emoţiilor, motivarea personală 

(exploatarea, utilizarea emoţiilor în mod productiv); empatia – citirea emoţiilor; 

dirijarea (conducerea) relaţiilor interpersonale  [4].   

Importanța gestionării eficiente a stărilor afective a condiționat preocuparea 

noastră pentru dezvoltarea inteligenței emoționale la cadrele didactice din instituția 

de educație timpurie. 

Criteriile de evaluare a nivelului inteligenţei emoţionale a cadrelor didactice din 

instituția preșcolară au servit componentele structurale ale respectivului fenomen 

psihologic:  

 autoreglarea;  

 conştiinţa de sine;  
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 motivaţia;  

 empatia; 

  abilităţile sociale. 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a inteligenţei emoţionale a cadrelor didactice 

din instituția de educație timpurie s-a realizat cu ajutorul Bateriei de teste pentru 

determinarea profilului inteligenţei emoţionale în funcţie de nivelul de dezvoltare al 

celor cinci componente ale inteligenţei emoţionale – BTPIE, autori R. Wood și H. 

Tolley [6]. 

BTPIE conţine un anumit număr de teste pentru fiecare dintre cele cinci 

componente structurale ale inteligenţei emoţionale: autoreglarea, conştiinţa de sine, 

motivaţia, empatia, abilităţile sociale. În acest sens, Bateria de teste a avut ca finalitate 

determinarea profilului IE şi nivelurile de dezvoltare a componentelor structurale ale 

inteligenţei emoţionale a cadrelor didactice din instituția de educație timpurie. 

Eşantionul experimental a constituit 101 de cadre didactice din instituția de 

educație timpurie cu vârsta cuprinsă între 20-65 ani.   

Educatorilor le-au fost aplicate individual teste pentru fiecare componentă a 

inteligenţei emoţionale: autoreglarea, conştiinţa de sine, motivaţia, empatia, abilităţile 

sociale. 

Sporirea veridicităţii testelor a fost asigurată de formularea întrebărilor cu caracter 

de problemă marcate emoţional ce pot apărea în orice situaţie din viaţa reală. Fiecare 

test conţinea câte şase subiecte, oferind la rândul său trei variante de răspunsuri 

posibile: A, B sau C - unul dintre care reprezenta reacţia corespunzătoare nivelului 

înalt de dezvoltare a inteligenţei emoţionale, altul reacţia opusă (nivel scăzut al 

inteligenţei emoţionale) şi cel de-al treilea răspuns viza poziţia intermediară (nivel 

mediu de dezvoltare a inteligenţei emoţionale). 

Pentru fiecare răspuns din categoria IE înaltă am acordat 3 puncte, IE medie - 2 

puncte şi IE scăzută - 1 punct. Calcularea şi distribuirea punctajului obţinut de 

subiecții investigaţi s-a realizat în corespundere cu metodologia cercetării IE oferită de 

către cercetătorii R. Wood, H. Tolley [6], M. Cojocaru-Borozan [1], E. Rusu [5].  

Modalitatea de evaluare a inclus cinci etape în corespundere cu elementele 

structurale ale inteligenţei emoţionale. 

1. Evaluarea nivelului autoreglării 

Autoreglarea este raportată la capacitatea de a dirija şi controla starea emoţională, 

astfel încât comportamentul să fie potrivit împrejurărilor. Interesul sporit pentru 

determinarea nivelului dezvoltării autoreglării este justificat de faptul, că anume 

autoreglarea stimulează considerabil dezvoltarea personală prin componentele sale, 
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de exemplu: gestionarea impulsivităţii, păstrarea calmului şi a fermităţii în situaţii 

dificile, menţinerea concentraţiei în situaţii tensionate, exprimarea unei conduite morale, 

încrederea în forţele proprii, recunoaşterea greşelilor comise etc. 

Cadrelor didactice li s-a propus patru teste cu un ansamblu de 24 itemi ce măsoară 

dimensiunea autoreglării emoţionale, fiind rugaţi să răspundă sincer, obiectiv, deschis. 

Tabelul 1. Scala de apreciere a nivelurilor dezvoltării IE  

la componenta Autoreglarea 

Prezentăm în Figura 1 rezultatele pentru componenta IE - autoreglarea, care 

vizează capacitatea de a dirija şi controla emoţiile.  

 

Figura 1. Nivelul inteligenţei emoţionale a cadrelor didactice 

 privind componenta Autoreglarea 

Prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale a permis constatarea faptului că 

din numărul total de 101 de educatori, 47 de educatori, ceea ce reprezintă 46% posedă 

nivel înalt de dezvoltare a IE pe dimensiunea autoreglare. 

Cu nivel mediu de autoreglare au fost identificate 49 de cadre didactice, 

corespunzător a 48 %, în timp ce la nivel scăzut au fost desemnaţi doar 5 subiecţi, ceea 

ce reprezintă 6 %.  

2. Evaluarea conştiinţei de sine (Autocunoaşterea) 

Conştiinţa de sine integrează perceperea şi stăpânirea adecvată a emoţiilor şi 

impulsurilor proprii, autoevaluarea realistă şi încrederea în sine. Estimarea corectă a 

acestei componente a inteligenţei emoţionale influenţează luarea deciziilor importante 

în viaţă, identifică relaţiile între ceea ce simte-gândeşte-spune-face, asigură o adaptare 

mai bună în diverse circumstanţe şi modelează semnificativ comportamentul 

subiectului.  

nivel înalt
47 educatori

46%
nivel mediu
49 educatori

48%

nivel scăzut

5 educatori
6%

nivel înalt

nivel mediu

nivel scăzut

  Autoreglarea  

Nivel Nivel înalt al IE  Nivel mediu al IE Nivel scăzut al IE 

Punctaj 51 -72 p.  31-50 p. 24-30 p. 
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Evaluarea conştiinţei de sine scoate în evidenţă valoarea reală a emoţiilor şi 

sentimentelor, recunoaşterea importanţei lor, manevrarea lor în vederea exprimării 

impresiilor legate de propria persoană, de cei din jur şi de diverse situaţii. 

Identificarea nivelului de dezvoltare a conştiinţei de sine s-a desfăşurat prin 

aplicarea a şase teste cu 36 de itemi.  

Tabelul 2. Scala de apreciere a nivelurilor dezvoltării IE  

la componenta Conştiinţa de sine 

 Conştiinţa de sine  

Nivel Nivel înalt al IE Nivel mediu al IE Nivel scăzut al IE 

Punctaj 81- 108 p. 46-80 p. 36-45 p. 

Implementarea celor şase teste şi prelucrarea datelor experimentale a permis 

constatarea faptului că manifestă nivel înalt al conştiinţei de sine 40 educatori (40%). 

 S-au identificat cu nivel mediu al conştiinţei de sine 57 de educatori (56 %). Cu nivel 

scăzut al conştiinţei de sine s-au depistat 4 educatori (4 % ). 

 

Figura 2. Nivelul inteligenţei emoţionale a cadrelor didactice  

privind componenta Conştiinţa de sine 

Analiza rezultatelor a evidenţiat faptul că majoritatea subiecţilor nu-şi cunosc 

stările, preferinţele, resursele şi intuiţiile, ca şi efectele lor asupra comportamentului 

propriu şi a celorlalţi. Conştientizarea emoţională nu este pe deplin valorificată de către 

tinerii specialiști din instituție, de aici şi imposibilitatea evaluării reale a diferenţelor 

dintre gânduri, emoţii şi conduite. Conştiinţa de sine, autocunoaşterea realistă, 

incapacitatea de a vorbi despre sentimentele proprii, fuga de realitate, autocritica şi 

exprimarea încrederii în sine, s-au dovedit a fi cele mai dificile lucruri de realizat pentru 

pedagogii implicaţi în studiul întreprins de noi.  

3. Evaluarea nivelului motivaţiei 

Motivaţia se referă la ansamblul de motive care stimulează şi direcţionează 

comportamentul, sprijinind realizarea scopurilor. Aplicarea testelor din BTPIE pentru 

această componentă a IE a avut ca scop identificarea la educatori a imboldurilor 

nivel înalt
40 educatori

40%

nivel mediu
57 educatori

56%

nivel scăzut

4 educatori
4 % nivel înalt

nivel mediu

nivel scăzut
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emoţionale, care le ghidează reacţiile comportamentale în diverse circumstanţe, 

profilând astfel ce anume i-a impulsionat şi îi poate impulsiona să dobândească succes 

sau să obţină rezultate eficiente. Pentru această dimensiune pedagogilor li s-au aplicat 

patru teste cu 24 de itemi.  

Tabelul 3. Scala de apreciere a nivelurilor dezvoltării IE  

la componenta Motivaţia 

  Motivaţia  

Nivel Nivel înalt al IE Nivel mediu al IE Nivel scăzut  al IE 

Punctaj 51-72 p. 31-50 p. 24 – 30 p. 

Prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale privind identificarea nivelului 

motivaţiei, a treia componentă a inteligenţei emoţionale, a permis constatarea 

următoarei situaţii: o mare parte din respondenţi au recunoscut că nu sunt în stare să 

impulsioneze un efect pozitiv asupra comportamentului altor persoane, de a rezolva 

conflictele interpersonale, de a activa constructiv în colaborare cu cei din jur, de a 

conduce şi de a contribui la formarea şi menţinerea unor relaţii interpersonale 

echilibrate din punct de vedere emoţional. În acest context, din numărul total de 101 

cadre didactice, 47 educatori, corespunzător a 47 %, au fost diagnosticaţi cu nivel 

înalt al motivaţiei; la 39 educatori (39 %) s-a identificat nivelul mediu de dezvoltare a 

inteligenţei emoţionale în contextul diagnosticării componentei motivaţia, iar cu nivel 

scăzut de motivaţie s-au identificat 15 educatori, ceea ce reprezintă 14 %. 

 

Figura 3. Nivelul inteligenţei emoţionale a cadrelor didactice 

 privind componenta Motivaţia 

4. Evaluarea nivelului empatiei 

În sens general, empatia reprezintă înţelegerea de către un individ a 

comportamentului celuilalt, înţelegere bazată pe propria sa experienţă (R. Boudon, 

Ph. Besnard, M. Cherkaoui, B.P. Lecuyer). Astfel, înţelegerea comportamentelor 

celorlalţi presupune deţinerea de capacităţi empatice şi o retrăire a stărilor, 

; 0; 0%; 0; 0%; 0; 0%

nivel înalt
47 educatori

47%

nivel mediu
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nivel scăzut
15 educatori

14%
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gândurilor, acţiunilor celuilalt prin intermediul unui proces de transpunere subiectivă 

în psihologia partenerului (S. Chelcea, P. Iluţ).  

Empatia are următoarele funcţii cu consecinţe benefice în adaptarea 

personalităţii: cognitivă, anticipativă, de comunicare, de contagiune şi performanţială. 

Funcţia cognitivă se concretizează prin faptul că transpunerea psihologică în sistemul 

de referinţă al altuia implică în mod necesar o cunoaştere empirică a persoanei 

respective. Funcţia anticipativă este o consecinţă firească a celei cognitive şi vizează 

efectuarea unei predicţii corecte a comportamentului posibil al partenerului, precum 

şi o anticipare a strategiei comportamentale a celui ce empatizează. Funcţia de 

comunicare stimulează cooperarea, înţelegerea reciprocă între parteneri, fiind 

intrinsec legată de nevoia de dialog şi schimbarea temporară a propriei perspective cu 

a celuilalt. Funcţia de contagiune afectivă se referă la apariţia unui fenomen de 

rezonanţă, de contaminare a stării celuilalt. Funcţia performanţială presupune 

realizarea cu succes a unei activităţi ce implică relaţii interpersonal (S. Chelcea, P. 

Iluţ). 

În teoria şi practica educaţiei, empatia desemnează posibilitatea de transpunere 

subiectivă, personalizată a specificului personalităţii unui reprezentant al binomului 

educaţional (educabil sau educator) în personalitatea celuilalt reprezentant (educator 

sau educat), prin confruntarea experienţelor celor doi, în vederea stimulării 

comunicării didactice, asigurării adaptări: şcolare a educabililor, adaptării 

profesionale a educatorilor şi adaptării sociale a ambilor componenţi ai binomului 

educaţional, favorizării dezvoltării abilităţilor relaţionale şi capacităţilor empatice şi 

valorificării fenomenului de contagiune afectivă [apud 3, p.94].  

Evaluarea nivelului dezvoltării inteligenţei emoţionale prin empatie s-a realizat 

prin aplicarea a patru teste, având 24 de itemi, care au profilat potenţialul sensibilităţii 

emoţionale al educatorilor, toleranţa lor, modul de a stabili contacte emoţionale cu 

ceilalţi, efectele, profunzimea şi beneficiile lor. 

Tabelul 4. Scala de apreciere a nivelurilor dezvoltării IE 

 la componenta Empatia 

  Empatia  

Nivel Nivel înalt al IE Nivel mediu al IE Nivel scăzut al IE 

Punctaj 51 -72  p. 31 -50  p. 24-30  p. 

Prelucrarea datelor obţinute în urma implementării celor patru teste axate pe 

empatie - a patra componentă structurală a inteligenţei emoţionale – a permis evidențierea 

faptului că abilităţile empatice nu sunt pe deplin valorificate de subiecţi. În acest context, 

am constatat că posedă nivel înalt de empatie 32 educatori (31 %), manifestă nivel 
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mediu al empatiei 54 de educatori (55 %), iar 15 educatori (14 %) au fost diagnosticaţi 

cu nivel scăzut de dezvoltare a empatiei.  

 

Figura 4. Nivelul inteligenţei emoţionale a cadrelor didactice 

privind componenta Empatia 

5. Evaluarea abilităţilor sociale 

Abilităţile sociale reprezintă o componentă importantă în sistemul structural 

complex al IE.  

Cadrele didactice care posedă abilităţi sociale manifestă o putere de influenţă 

asupra celor din jur, pot adecvat gestiona conflictele, facil stabilesc relaţii 

interpersonale, eficient cooperează în cadrul activităților desfășurate în pereche, grup. 

Tabelul 5. Scala de apreciere a nivelurilor dezvoltării IE  

la componenta Abilităţi sociale 

  Abilităţi sociale  

Nivel Nivel înalt al IE  Nivel mediu al IE  Nivel scăzut al IE 

Punctaj 41 -54 p.  26-40 p. 18-25 p. 

Identificarea abilităţilor sociale la educatorii incluși în experiment s-a realizat prin 

aplicarea a trei teste cu 18 itemi şi a scos în evidenţă capacităţile de a iniţia şi menţine 

relaţii interpersonale reciproc-pozitive, abilitățile de influenţare a atitudinilor şi 

comportamentelor altor persoane. 

 

Figura 5. Nivelul inteligenţei emoţionale a cadrelor didactice 

privind componenta Abilităţi sociale 
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Prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale obținute în urma aplicării a 

trei teste a permis constatarea nivelului de dezvoltare a abilităţilor sociale la 

educatori.  

Din numărul total de 101 de educatori, am constatat că doar 35 dintre aceştia 

(34 %) posedă nivel înalt al abilităţilor sociale; 37 educatori (37 %) au fost 

diagnosticaţi cu nivel mediu de dezvoltare a abilităţilor sociale, iar la 29 de educatori 

(29 %) s-a identificat nivelul scăzut al abilităţilor sociale. 

Concluzii 

1. Identificarea nivelului dezvoltării inteligenței emoționale a cadrelor didactice 

din instituția de învățământ preșcolar solicită elucidarea elocventă a criteriilor 

de evaluare a respectivului fenomen psihologic, care derivă din totalitatea 

componentelor sale structurale: autoreglare, conştiinţă de sine, motivaţie, 

empatie, abilităţi sociale. 

2. În vederea evaluării nivelului inteligenței emoționale a cadrelor didactice din 

instituția de educație timpurie recomandăm Bateria de teste pentru determinarea 

profilului inteligenţei emoţionale de R. Wood și H. Tolley, care conţine un 

număr semnificativ de teste pentru determinarea nivelului fiecărei dintre cele cinci 

componente structurale ale inteligenţei emoţionale.  

3. Prelucrarea și interpretarea datelor experimentale a scos în evidență necesitatea 

dezvoltării inteligenței emoționale a cadrelor didactice din instituția de educație 

timpurie, pe dimensiunea tuturor componentelor sale structurale. 
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Învățarea prin experiență este bază pentru sistemul educațional al secolului al 

XXI-lea și este un model de învățare, care poate fi aplicat la toate grupele de vârstă. 

Se bazează pe experiență și copiii sunt încurajați să își dezvolte propriile forțe și 

talente personale care le pot servi în viața de zi cu zi și contribuie la formarea unor 

noţiuni şi deprinderi ca rezultate ale vieţii, ale experienţei de muncă.  

Copilul este direct implicat în realitatea pe care o studiază, o realitate în care nu  

doar aude, discută, scrie despre subiecte cu care nu a venit până atunci în contact, dar 

o activitate cu acţiune şi cunoaştere. Învățarea experiențială urmărește traseul: 

experienţă concretă; observaţia reflexivă; conceptualizarea (crearea de generalizări 

sau principii care integrează observaţiile); experimentarea activă – prin care se 

testează ceea ce s-a învăţat în situaţii noi şi mai complexe.  

Învăţarea experienţială are trei componente [2]: 

• Cunoştinţe – concepte, fapte, informaţie şi experienţa anterioară; 

• Activităţi – cunoştinţe aplicate la evenimentele curente, în desfăşurare; 

• Reflecţie – gândire axată pe analiză şi evaluarea propriilor activităţi şi a 

contribuţiei la propria creştere personală. 

Acest tip de învățare poate fi considerat o  strategie didactică bazată pe ideea că 

învățare se poate face prin experimentarea situațiilor inedite și transferul 

cunoștințelor astfel, încât să se obțină situațiile noi de învățare. Experiențe de învățare 

pot fi pozitive sau negative, deoarece fiecare învață în ritmul său și experimentarea de 

situații este o modalitate maieficientă de învățare a receptării informațiilor sau a 

aplicăriilor în settinguri artificiale. 

Ciclul învățării experențiale  conform modelelor de evaluare este alcătuit patru 

etape [3]: 

1. etapă concretă, activă, elevul este expus unei experiențe de învățare; 

2. etapa reflexivă-recapitulativă, elevul observă acțiuni, analizează resurse 

concrete; 

3. etapa concluzivă - este o etapă conceptualizării experienței, bazată pe 

observația elementelor comune cu alte experiențe similare; 

4. etapa de planificare - este o etapă activă, de planificare și experimentare a unor 

noi experiențe. 

CZU: 371.3 

ABORDAREA ÎNVĂȚARII EXPERIENȚIALE 
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Activitățile experiențiale sunt printre cele mai eficiente instrumente de învățare 

și necesită inițiativă din partea elevului, o "intenție de a învăța" și o "fază activă a 

învățării". Ciclul învățării experiențiale elaborat de Kolb poate fi folosit pentru 

încadrarea etapelor implicate. 

Jennifer A. Moon, bazându-se pe acest ciclu, a argumentat că învățarea 

experiențială este cea mai eficace dacă implică [ Apud 5]: 

1) o fază a "învățării reflective": 

2) o fază a învățării rezultată din acțiunile inerente învățării experiențiale; 

3) "o fază a învățării din feedback".  

Acest proces de învățare poate determina "schimbări în judecată, sentimente sau 

abilități" pentru individ și poate furniza indicații pentru "adoptarea judecății ca ghid 

în luarea deciziilor și în acțiune". 

Caracteristici ale învăţării experienţiale [5]: 

• asigură o implicare activă a copilului; 

• se bazează pe experienţele lor; 

• asigură un dialog activ între educator şi copil; 

• implică reflecţia activă (învăţarea este eficientă după ce reflectăm asupra 

situaţiei la care am participat); 

• învăţarea este experienţială atunci când experienţa umană face parte din 

procesul de învăţare; 

• învăţarea începe cu ideile şi conceptele copilului;  

• experienţele personale şi dezvoltarea personală sunt valorizate; 

• evaluarea este considerată a fi o experienţă de învăţare pe care copii învaţă să o 

aplice pe ei înşişi; 

• •învăţarea experienţială este organizată în jurul experienţei - experienţele 

anterioare ale copiilor sunt luate în considerare încă din faza de proiectare ; 

• •învăţarea este centrată pe fiecare persoană în parte; 

• este o învăţare bazată pe percepţie, nu pe teorie - învăţarea experienţială 

stimulează abilităţile copiilor de a motiva şi explică un subiect, din perspectivă 

proprie; 

Majoritatea educatorilor înțeleg rolul pe care experiența îl joacă în procesul de 

învățare, anume rolul emoțiilor și al sentimentelor. Deși acești factori pot îmbunătăți 

probabilitatea ca învățarea experiențială să aibă loc, învățarea se poate întâmpla și în 

absența acestora. Ce este cu adevărat vital în învățarea experiențială este ca individul 

să fie încurajat să se implice direct în experiență, apoi să reflecte asupra acesteia 
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folosindu-și abilitățile analitice, astfel încât cunoștințele să fie înțelese mai bine și 

reținute pentru o perioadă mai lungă. 

Cele mai frecvente activități ale învățării experiențiale sunt : 

• experimente în aer liber (pentru a face unele experimente cu propriile forțe,);  

• discuții (cu persoane celebre pe teme diverse, legate de probleme morale sau 

sociale); 

• simulări (ale situațiilor din viața reală); 

• prezentări și proiecte bazate pe activități (analiza experimentelor, filmelor, 

emisiunilor sau spectacolelor). 

Instrumentele folosite în învăţarea experienţială sunt potrivite pentru motivarea 

participanţilor, dar şi pentru atingerea unei palete variate de obiective [4]: 

• motivarea participanţilor; 

• dezvoltarea încrederii; 

• crearea culturii de învăţare; 

• dezvoltarea comunicării şi a abilităţilor interpersonale; 

• îmbunătăţirea muncii în echipă; 

• luarea deciziilor şi rezolvarea obiecţiilor; 

• abilităţi de conducere şi leadership. 

Deși experiența elevului este cea mai importantă în procesul de învățare, este de 

asemenea important să se tină seama de aportul semnificativ pe care un facilitator bun 

îl poate aduce situației. Totuși, deși un facilitator, numit în mod tradițional educator, 

poate îmbunătăți probabilitatea ca învățarea experiențială să aibă loc, acesta nu este 

esențial învățării experiențiale.  

Pentru reuşita învăţării, este necesar de a crea o atmosferă securizantă şi 

impregnată afectiv. Atmosfera creată de la început va influenţa în mare măsură 

succesul sau eşecul învăţării. Pentru ca procesul de învăţare să fie experienţă 

evolutivă, el trebuie să se efectueze în funcţie de experienţa copilului, de ideile, 

atitudinile, sentimentele, credinţele şi valorile sale. Dacă copilul are posibilitatea să-şi 

conştientizeze propria experienţă, să o verifice şi să o corecteze, armonizând-o cu 

propriul său comportament, atunci este de presupus că el va evolua spre autonomie şi 

responsabilitate. Membrii grupului, pentru aşi expune propriile păreri în mod deschis, 

au nevoie mai întâi să-i cunoască pe ceilalţi, să capete încredere în ei. 

Este necesar să se întrunească anumite abilități astfel încât învățarea să aibă loc: 

• Elevul trebuie să-și dorească să joace un rol activ în experiență; 

• Elevul trebuie să fie capabil să reflecteze asupra experienței; 
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• Elevul trebuie să aibă și să folosească abilități analitice pentru conceptualizarea 

experienței;  

• Elevul trebuie să aibă abilități decizionale și de rezolvare a problemelor, astfel 

încât să poată folosi ideile noi obținute din experiență. 

O metodă des întâlnită este jocul de rol. Jocul de rol constă în dramatizarea 

spontană a unei situaţii, în care copilul poate juca rolul altei persoane, încercând să 

înţeleagă ce simte aceasta în situaţia respectivă, sau poate juca propriul său rol. Jocul 

de rol este un mijloc pentru a dezvolta abilităţi sau pregăti pentru un eveniment viitor. 

Această tehnică stimulează proiecţia şi expresia, dar utilizarea ei impune precauţii, 

mult tact şi sensibilitate, deoarece ea implică subiectul cu trăirile, sentimentele, 

temerile, atitudinile şi valorile sale, iar posibilele comentarii şi ironii ale celorlalţi pot 

avea efecte negative. 

Explorarea presupune încercările şi tentativele copilului de a cunoaşte şi de a 

descoperi lucruri noi. Este una din acţiunile fundamentale ale dezvoltării copilului. Ea 

permite cucerirea lumii înconjurătoare şi stimulează motivaţia de a cunoaşte, oferind 

bazele dezvoltării potenţialului psihofizic şi aptitudinal al copilului. 

În cazul învățării experiențiale între profesor şi copii se stabilesc relații de 

parteneriat, fiind explorat domeniu de cunoaştere, care va contribui în achiziţionarea 

şi prelucrarea unor date. 
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CZU:371.26 

AUTOEVALUAREA – TREAPTĂ SPRE PROGRES 

Cezara Popel, metodist, grad didactic I, 

Casa de Creație a Copiilor, or. Vadul lui Vodă 

Secretul succesului stă în constanta cu care îți urmărești scopul.  

Benjamin Disraeli 

Calitatea în educație reprezintă valoarea pe care societatea o acordă serviciilor 

educaționale și educației în ansamblu. 

A devenit evident, că asigurarea calităţii nu se rezumă doar la nivelul metodelor 

şi instrumentelor de lucru utilizate în predare, în conducerea instituției sau în relaţiile 

cu comunitatea. Adevărata schimbare trebuie produsă la nivelul valorilor, al 

reprezentărilor şi al modurilor de gândire dominante la nivelul instituției de 

învățământ.  

O educaţie de calitate promovează inovaţiile şi diversitatea, abordând educaţia şi 

formarea în mod sistemic, credibil, având ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a 

performantelor şi asigurarea unor informaţii relevante, complete şi transparente. O 

educaţie de calitate se realizează prin parteneriat cu întreaga comunitate educaţională 

şi nu numai. 

Calitatea instituţiilor de învăţământ este determinată de calitatea proceselor, a 

sistemului organizaţional al instituţiei şi a serviciilor oferite. Anume aceste elemente 

sunt într-o strictă interdependenţă şi determină calitatea produsului final.  

In contextul noilor schimbări în actul procesului educațional, modul de evaluare 

a calităţii trebuie conceput cumva altfel decât suntem obişnuiţi, precum și precizarea 

rolurilor instituționale în realizarea acestui proces. Ca urmare, e necesară dezvoltarea 

unei culturi organizaţionale la nivelul instituției, care să faciliteze asumarea calităţii 

ca o prioritate absolută.  

O veriga esențială în măsurarea calității și îmbunătățirii continua reprezintă 

autoevaluarea.  

Aşa cum afirma J. M. Monteil, „oricare ar fi concepţiile pe care le nutrim, nu 

poate exista învăţare fără evaluare şi autoevaluare”. Cercetarea domeniului evaluării/ 

autoevaluării din R. Moldova (I. Spinei, V. Pâslaru) şi din România (S. Cristea, A. 

Stoica, A. Blaga, M. Manolescu) relevă preocuparea pentru conceptualizarea 

autoevaluării. 

În privinţa definirii autoevaluării, R. Legendre consideră „a fi procesul prin care 

un subiect este determinat să realizeze o judecată asupra calităţii parcursului său, a 
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activităţii şi achiziţiilor sale, vis-a-vis de obiective predefinite, acest demers făcându-

se după criterii precise de apreciere”. 

Autoevaluarea poate fi definită ca un proces sistematic și progresiv prin care se 

colectează și analizează dovezi, se formulează judecăţi privind calitatea produselor/ 

serviciilor educaționale, se emit  aprecieri ale propriei performanțe realizate în raport 

cu obiectivele stabilite. Doar o autoevaluare obiectivă și eficientă poate determina 

cunoașterea realității, stabilirea neconformităților minore și majore, a măsurilor 

preventive și corective în îmbunătățirea activității instituției. Autoevaluarea 

abordează toate aspectele referitoare la activităţile educaționale instrumentează 

parcurgerea cercului calității, iar principiile și mecanismele calităţii generează 

încrederea tuturor părților interesate, promovând o cultură a calităţii, a îmbunătăţirii 

continue a performanţelor. 

Autoevaluarea vizează măsurarea gradului de apropiere a performanţei 

profesionale/ personale în raport cu anumite standarde, secvenţele semnificării şi 

interpretării fiind evident ulterioare acestui moment. 

Funcţiile autoevaluării:  

- de constatare;  

- de mobilizare; 

- de proiectare. 

Instituțiile de învățământ au fost dintotdeauna responsabile pentru calitatea 

oferită propriului proces educativ. Imaginea instituției ca organizaţie care învaţă, cu 

personalul didactic şi de conducere, cu formabilii implicaţi în învăţarea autonomă şi 

pe termen lung, plasează de asemenea autoevaluarea în centrul procesului. 

Coordonarea procesului de autoevaluare implică în mod obişnuit planificare, 

stabilirea termenelor pentru îndeplinirea activităţilor, consiliere, facilitare, 

monitorizare, analiză, validare, scriere de rapoarte, corectarea şi adaptarea 

materialelor, promovarea bunelor practici.  

 „Autoevaluarea este posibilă şi necesară întrucât serveşte cunoaşterii 

(perceperii) de sine (autocunoaşterii) şi dezvoltării conştiinţei de sine 

(autoconştiinţei), aspecte esenţiale ce vor da posibilitatea, cu timpul, fiecăruia să 

descopere sensul propriei valori, premisă necesară oricărei depăşiri; o disponibilitate 

privită în perspectiva educaţiei permanente, care presupune angajarea individului nu 

numai în procesul propriei formări, ci şi în acţiunea de evaluare a propriei formări 

pentru a deveni capabili de autoperfecţionare”. (Ioan Cerghit)  

La fel ca majoritatea activităților de învățare, autoevaluarea este o abilitate care 

trebuie formată pentru a deschide drumul spre autoeducaţie, spre educaţia 
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permanentă. Autoevaluarea este un demers care îndeplineşte o funcţie de reglare/ 

autoreglare a oricărui sistem. Cultivarea capacităţii autoevaluative devine necesară 

din considerente care privesc organizarea activităţii educaționale. Autoevaluarea 

trebuie planificată și implementată ca un proces continuu de îmbunătăţire, astfel încât 

să devină o parte obişnuită a activităţii zilnice a întregului personal capabil să reflecte 

asupra propriei performanţe și să demonstreze asumarea propriilor responsabilităţii. 

Din cele expuse până acum constatăm că autoevaluarea reprezintă o parte 

integrantă a evaluării și are un rol important în contextul educațional (și nu numai). 

De ce considerăm autoevaluarea drept element al procesului de evaluare a acțiunii 

educaționale? De ce o definim drept subsistem al sistemului complex de evaluare? 

Evident, autoevaluarea are un anumit grad de autonomie, deoarece se realizează 

datorită unor mecanisme și prin tehnici specifice, dar, oricum, trebuie abordate ca 

parte integrantă a procesului evaluativ. În primul rând, autoevaluarea se încadrează în 

aceleași limite definitorii ale conceptului de evaluare: este un proces de comparare a 

obiectivelor cu rezultatul. 

Autoevaluarea se deosebește de evaluare și prin esența structurii acestor procese. 

În linii mari, fazele autoevaluării coincid cu cele ale evaluării (măsurare, apreciere, 

decizie/ notare), dar implică anumite nuanțe. Dacă măsurarea ce vizează aspectul 

cantitativ al autoevaluării se conformează mai ușor unor indicatori formulați de 

factorul extern (cadre didactice, colegi), aprecierea, fază ce vizează preponderent 

aspectul calitativ al procesului didactic și se exprimă prin elaborarea judecăților de 

valoare, este determinată de atitudinea formabilului față de actul învățării și de 

sistemul propriu de valori. Corelația dintre indicatorii formulați de factorul extern cu 

indicatorii formulați de către persoană, depinde de gradul de integrare a individului în 

mediul său educațional, or, după cum se știe, integrarea este influențată de 

concordanța intelectuală, volitivă și afectivă. Uniformitatea gândirii, același mod de 

abordare a activității de învățare, presupune acordul unanim dintre adevăr și eroare a 

persoanei și a mediului de învățare.  

Autoevaluarea eficientă dă posibilitate cadrului didactic să-și identifice punctele 

tari și punctele slabe, să compare propria performanță cu cea a colegilor, să identifice 

posibilități de îmbunătățire, să stabilească obiective și ţinte și să își organizeze în 

ordinea priorităţii acţiunile necesare pentru a le realiza. Acest proces, derulat în mod 

constant, permanent și realizat pe baza dovezilor ordonate, organizate și confirmate 

prin evaluare anuală, are un impact esențial în asigurarea îmbunătăţirii calităţii 

serviciilor educaționale prestate. 
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Autoevaluarea nu trebuie să fie un scop în sine, ci un mijloc pentru realizarea 

unei continue îmbunătățiri. Exercițiul de autoevaluare reprezintă o evaluare bazată pe 

răspunsurile la toți indicatorii de calitate și dovezile care sprijină aceste răspunsuri.  

Pentru perfecţionarea practicilor de evaluare, urmează o centrare pe obiective 

mult mai bine determinate. Obiectivul evaluării constă în a ajunge la o deschidere 

suficient de sistematică pentru a putea percepe legăturile între diferite elemente şi, în 

caz de necesitate, de a acţiona asupra unora dintre ele pentru a le modifica pe altele.  

Asigurarea calităţii ofertei educaţionale este orientată pe rezultatele învăţării şi 

are numeroase beneficii pentru/ copii, cadre didactice, pentru societate şi pentru 

instituţia de învăţământ.  

Beneficiile autoevaluării: 

Beneficii pentru instituție:  

- legitimitate şi recunoaştere sporită;  

- încredere în propria ofertă de formare și în calitatea procesului educațional;  

- creşterea satisfacţiei beneficiarilor;  

- responsabilizarea şi creşterea autonomiei (prin importanţa acordată 

procesului de autoevaluare);  

- dezvoltarea unei culturi a reflecţiei şi a îmbunătăţirii continue pentru toţi 

membrii personalului;  

- facilitarea cooperării cu alte instituții;  

- accesul la informaţii privind practici şi experienţe de succes; 

- nivel ridicat al abilitaților pentru atragerea investițiilor interne. 

Beneficii pentru elevi:  

- centrarea pe elev a procesului de predare–învăţare;  

- egalitatea şanselor;  

- buna informare privind oferta educațională;  

- responsabilizarea privind propria evoluţie academică şi personală;  

- asigurarea unui program de învăţare care să corespundă aşteptărilor sale (în 

primul rând prin implicarea sa activă în procesul de autoevaluare desfăşurat 

de instituție şi prin formularea unor propuneri de îmbunătăţire a calităţii 

formării);  

- standarde ridicate pentru învățarea individuală; 

- implicare activa în procesul de învățare 

Beneficii pentru părinți/ societate:  

- asigurarea transparenţei privind calitatea ofertei de formare;  

- responsabilizarea instituției, ca element cheie în asigurarea calităţii;  
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- sprijinirea procesului de descentralizare în învăţământ;  

- creşterea răspunderii publice a instituțiilor;  

- creşterea atractivităţii serviciilor educaționale.  

În concluzie, AUTOEVALUAREA este:  

- Dezvoltare, creştere, formare continuă, îmbunătăţire a activităţii, un pas spre 

excelenţă;  

- Formă de organizare şi apreciere, reprezentând expresia unei motivaţii 

lăuntrice faţă de ceea ce faci;   

- Un element esenţial din procesul de evaluare, care oferă informaţii despre ce a 

realizat şi ce trebuie să mai realizeze cadrul didactic;   

- Treaptă spre progres;   

- Oportunitate reală de dezvoltare personală prin prisma introspecției pe care o 

presupune;   

- Proces sistematic şi progresiv de evaluare în care cadrul didactic colectează şi 

analizează dovezile pentru a formula judecăţi asupra performanţei sale în 

raport cu obiectivele stabilite. 
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CZU: 37.018.2 

ROLUL INTELIGENȚEI EMOȚIONALE A CADRULUI DIDACTIC  

ÎN ACTIVITATEA EDUCAȚIONALĂ 

Cezara Popel, metodist, grad didactic I 

Casa de Creație a Copiilor, or. Vadul lui Vodă 

În activitatea educațională, în care este necesitate de cadre didactice cu abilități 

de comunicare extrem de bine dezvoltate, empatici, cu viziune, care să își motiveze 

elevii și partenerii educaționali, inteligența emoțională este factorul primordial care 

contribuie la realizarea unei activități de calitate, o comunicare pe orizontală, 

eficientă, care să reușească să inspire și motiveze ceilalți actanți educaționali.   

Definim competenţa emoţională ca fiind un ansamblul de capacităţi ce permit 

gestionarea/ canalizarea adecvată a energiei emoţionale, integrarea de succes în orice 

mediu social şi crearea unei cariere de rezonanţă. Eficienţa personală şi profesională 

pot fi obţinute prin dezvoltarea unor competenţe emoţionale specifice profesiunii 

didactice.  

Analizând cercetările referitoare la competențele necesare pentru obținerea 

performanței organizațiilor, Daniel Goleman (autorul conceptului de inteligență 

emoțională) nu numai că a adăugat setului de competențe tehnice și cognitive pe cea 

emoțională, dar a plasat-o pe un loc central în ceea ce privește leadershipul. El 

descrie inteligența emoțională ca pe un amestec de stăpânire de sine, motivație, 

empatie, gândire liberă, tact și diplomație. Inteligența emoțională este capacitatea 

personală de identificare și gestionare eficientă a propriilor emoții în raport cu 

scopurile personale (carieră, familie, educație etc.).  

„Fără inteligență emoțională, chiar și o persoană cu o remarcabilă instruire, cu o 

minte deosebit de analitică, cu o viziune pe termen lung și cu un nesfârșit potențial de 

formidabile idei poate să nu ajungă un mare lider. Cu cât este mai înaltă poziția unei 

persoane, apreciată a fi un performer excepțional, cu atât capabilitățile inteligenței 

sale emoționale se reliefează ca rațiune a succesului său. Inteligența emoțională 

garantează reușita în viață într-o măsură mai mare decât acumularea de titluri și 

diplome”(Howard Gardner). 

Deşi dascălul de astăzi trece prin formări numeroase, unde se vorbeşte despre 

dezvoltarea lui emoţională, în realitate, reprezentarea cadrului didactic bun se 

limitează la un simplu furnizor de informaţii necesare doar dezvoltării competenţelor 

cognitive ale elevilor! Nimic despre afectivitate, despre omul care îşi folosește 

inteligent emoţiile! Or, trăirile afective sunt importante pentru că ele influenţează 

modul de a gândi, comportamentul, atitudinile, credinţele cele mai profunde, deciziile, 
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succesul în carieră şi în viaţă! „Ne amintim cu apreciere de străluciții noștri profesori, 

însă cu gratitudine de acei profesori care au atins simțămintele noastre umane" (Carl 

Jung) 

Gândindu-ne la faptul că în clasa de elevi cadrul didactic este liderul, putem 

concluziona că o clasă echilibrată reflectă inteligenţa emoţională crescută a liderului 

său, iar o clasă de elevi lipsită de armonie comportamentală sau de empatie şi 

comportamente prosociale reflectă inteligenţa emoţională deficitară a liderului său. 

Ca lider, emoțiile cadrului didactic contează, întrucât este în mod automat investit cu 

puterea maximă de a conduce emoții pentru un grup, deoarece toată lumea din grupul 

clasei îl privește pentru indicii emoționali. Prin urmare, în calitatea de cadre didactice 

trebuie să fim conștienți și capabili să ne gestionăm sentimentele și să putem gestiona 

modul în care putem folosi emoțiile pentru a promova dezvoltarea și performanţa 

grupului de elevi. Rolul didactic include şi stabilirea standardului emoţional al clasei. 

Ca lideri, tindem să vorbim mai mult, ceea ce spunem este creditat şi ascultat iar 

membrii clasei tind să ne vadă reacţia emoţională ca fiind cea mai indicată stare de 

spirit. Pentru copiii din clasă modul nostru de a vedea lucrurile are o greutate specială 

și adesea noi gestionăm direcţia pentru grup. 

Instituția de învățământ rămâne locul principal în care comunitatea poate rezolva 

deficienţele competenţelor emoţionale şi sociale ale copiilor. Alfabetizarea 

emoţională implică un mandat lărgit pentru instituțiile educaționale, care trebuie să 

recupereze ceea ce familiile n-au reuşit în privinţa adaptării la societate a copiilor lor. 

Această misiune presupune două schimbări majore: cadrele didactice trebuie să 

meargă dincolo de îndatorirea lor tradiţională, iar membrii comunităţii să se implice 

mai mult în viaţa unităţilor de învăţământ. Dacă există sau nu ore dedicate 

alfabetizării emoţionale contează mai puţin decât felul în care sunt predate lecţiile. 

Poate că în nici un alt caz nu este mai importantă calitatea cadrului didactic, având în 

vedere că felul în care el îşi desfăşoară activitatea este în sine un model, o lecţie de 

facto în domeniul competenţei emoţionale – sau în lipsa ei.  

Stările emoționale pozitive susţin copiii atunci când efortul intelectual este 

maxim şi le cresc toleranţa la frustrare şi răbdarea. Pentru a putea cultiva aceste stări 

în copii, trebuie să ne gestionăm propriile noastre sentimente, astfel încât să nu 

aducem emoții negative, cum ar fi supărarea, mânia, resentimentele, anxietatea, 

sentimentele de mâhnire şi de decepţie, în munca noastră cu copiii. Inteligenţa 

emoţională a clasei, odată construită de către cadrul didactic, devine un factor 

protector la stres și suferinţă, şi ajută în timp atât pe copii cât şi pe cadrul didactic. 
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Dezvoltarea profesională pentru cadrele didactice presupune automat şi necesar 

construirea propriei inteligențe emoționale şi dezvoltarea de abilităţi în creşterea 

inteligenţei emoţionale individuale a elevilor şi a clasei ca echipă. Astfel, 

responsabilitatea principală a cadrului didactic rămâne aceea de a se cunoaște pe sine 

însuşi, de a se înțelege și de a găsi căi variate şi echilibrate de a-şi gestiona emoțiile, 

şi de a fi conștient de declanșatorii emoţiilor sale. 

Abordând problema succesului necesar în profesia didactică, ca şi a importanţei 

eficienţei, a vocaţiei şi a culturii profesionale, I. Popa (2002) creionează însuşirile 

generale ale personalităţii cadrului didactic, „inteligenţa, simţul măsurii, 

principialitatea, bogăţia sentimentelor şi atitudinea faţă de problematica socială, 

stăpânirea de sine, perseverenţa, modestia, capacitatea de a entuziasma pentru 

valorile culturii” şi însuşirile speciale ce se cer vocaţiei profesorului: „afectivitatea, 

varietatea spectrului emoţional, sensibilitatea şi intensitatea sentimentelor faţă de 

educaţi, receptivitatea la problematica vieţii acestora”. Toate aceste elemente sunt 

mai mult decât necesare în activitatea cu elevii, dacă nu chiar imperative, atât pentru 

starea de bine a cadrului didactic, cât și pentru cea a copiilor. Starea de spirit a unui 

profesor are un impact semnificativ asupra copiilor pe care îi îndrumă. Dacă un cadru 

didactic acționează cu energie și entuziasm în orice condiții, el poate deveni o sursă 

de inspirație pentru elevi. 

Adoptarea unui comportament care are la bază clișeul „a-ți lăsa problemele 

personale/ emoțiile în afara clasei”, în cazul cadrelor didactice, s-a dovedit a nu fi 

benefică pentru activitatea profesională. Lipsa totală a emoțiilor conduce la relații 

rigide cu copiii, bazate fie pe indiferență, fie pe frică și autoritate. Aplicarea 

principiilor inteligenței emoționale la clasă constă tocmai în găsirea unui echilibru 

între cele două situații enunțate mai sus. Trebuie să se acorde importanță propriilor 

emoții, dar este necesar ca reacțiile să fie adaptate nevoilor copiilor, astfel încât 

efectele asupra activității educaționale să fie mereu pozitive. 

Inteligența emoțională este indispensabilă în meseria unui profesor. 

Conștientizarea propriilor emoții este un pas important în dezvoltarea comunicării, 

pentru că ne ajută să recunoaștem reacțiile emoționale ale elevilor noștri și să le 

gestionăm în mod corespunzător, construind astfel situații de comunicare productive. 

Un profesor bun trebuie să acorde atenție compatibilităților dezvoltate la nivel de 

clasă și să lucreze cu ei în scopul construirii spiritului de echipă, să fie atent la cei 

care au abilități de lider și să-i ajute să le îmbunătățească, dar și să îi sprijine pe cei 

mai timizi să iasă din anonimat prin activitățile care implică lucrul pe grupe/ perechi. 
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Unui cadru didactic îi revine sarcina de a media conflictele între elevi, lucru ce 

presupune în același timp o atenție sporită la emoțiile celor implicați și descifrarea 

acestora, dar și obiectivitate în a privi problema, astfel încât niciunul dintre cei 

implicați să nu se simtă nedreptățit la final. O bună gestionare a emoțiilor contribuie 

la îmbunătățirea abilității de a lua decizii în timp record, în situații de criză, în 

contexte tensionate sau în situații conflictuale. Capacitatea de a ne controla emoțiile 

și de a le interpreta pe ale celorlalți poate oferi obiectivitate în luarea deciziilor și o 

privire de ansamblu asupra situațiilor în care suntem implicați. 

Structura culturii emoţionale a cadrului didactic, determinată de funcţia sa 

generală, angajează interacţiunea necesară între componenta motivaţională (interese, 

convingeri, orientări valorice profesionale); componenta intelectuală (potenţialul 

cognitiv al personalităţii, reflectat, susţinut, perfecţionat şi la nivel de conţinut 

afectiv); componenta comportamentală (exprimată afectiv la nivel de conduită 

deontologică, didactică şi extradidactică). 

Modelul introdus de Daniel Goleman privind dezvoltarea inteligenței emoționale are 

următoarele elemente: 

Cunoașterea propriilor emoții, abilitatea de a le identifica, de a le numi, de a le 

conștientiza cauzele și de a le  recunoaște impactul asupra modului de manifestare. 

Gestionarea emoțiilor, constând în controlul emoțiilor și alegerea  celei mai 

bune modalități de exprimare a acestora în diferite împrejurări (să stăpânești mânia, 

să tolerezi frustrările, să exprimi furia fără agresivitate, să scapi de anxietatea socială 

și de singurătate, să manipulezi stresul etc.) 

Conștientizarea responsabilității sociale – recunoașterea emoțiilor celorlalți, 

abilitatea de a înțelege și reacționa la emoțiile celor din jur. 

Managementul relațiilor – abilitatea de a inspira, influența și dezvolta relații 

interpersonale astfel încât să se comunice eficient și să se evite conflictele. 

Dezvoltarea culturii emoţionale a cadrului didactic trebuie să prezinte o 

prioritate în formarea acestuia, deoarece are rolul de a activa şi de a stimula 

componentele funcţionalităţii culturii profesionale în ansamblu. Formarea culturii 

emoţionale asigură exprimarea potenţialului afectiv şi intelectual, atât în plan calitativ, 

cât şi în plan cantitativ şi constituie un factor decisiv în realizarea procesului didactic, 

având totodată repercursiuni şi asupra dezvoltării personale a cadrului didactic. 

Pentru a asigura un echilibru emoţional în spaţiul educaţional este necesară existenţa 

unui nivel ridicat de competenţă afectiv-emoţională a cadrului didactic. Se ştie că 

dascălul este un model ce favorizează imitarea de către copii a atitudinilor, a opiniilor, 
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de aceea este necesar ca acesta să îşi analizeze reflexiv propria activitate, să vegheze 

asupra propriei formări. 

Relațiile interpersonale constituie mediul optim de dezvoltare a ființei umane, 

iar munca în echipă devine indispensabilă în marea majoritate a activităților pe care le 

desfășurăm. În societatea actuală unitatea de bază nu mai este reprezentată de către 

individ, ci de către grup. Calitatea de membru al grupului aduce cu sine o mare 

responsabilitate, presupune coordonare, implicare, interacţiune, colaborare şi 

împărţire a responsabilităţii în mod egal între toţi membrii.  

Pentru a asigura un echilibru emoţional în spaţiul educaţional este necesară 

existenţa unui nivel ridicat de competenţă afectiv-emoţională a cadrului didactic. Se 

ştie că dascălul este un model ce favorizează imitarea de către copii a atitudinilor, a 

opiniilor, de aceea este necesar ca acesta să îşi analizeze reflexiv propria activitate, să 

vegheze asupra propriei formări. Între nivelurile de dezvoltare emoţională ale 

cadrului didactic şi ale elevilor există un raport direct proporţional, iar nivelul 

competenţelor emoţionale ale dascălului determină formarea şi dezvoltarea 

competenţelor emoţionale ale elevilor. De aceea cercetătorii consideră competenţa 

emoţională ca fiind „o meta-competenţă, ce determină şi explică în ce măsură omul 

poate utiliza ansamblul capacităţilor individuale pentru a înţelege atitudinile celor 

din jur şi pentru a gestiona comportamentul său emoţional.” (Maia Cojocaru-

Borozan).  
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LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

Cristina Marinela Preduț 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5, Slatina, județul Olt, România 

doctorandă, UPS „Ion Creangă” 

Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil 

potenţial creativ. Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, 

impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare.  

În grădiniţă, copiii dobândesc un bagaj de cunoştinţe, iar vorbirea devine mai 

bogată, mai clară, mai corectă, asigurând dezvoltarea intensă a gândirii. Astfel, 

întreaga experienţă instructiv-educativă din grădiniţă atestă posibilitatea şi utilitatea 

cultivării limbajului oral, în strânsă legătură cu dezvoltarea vorbirii, efectuându-se 

exerciţii de pronunţie şi de exprimare. Accentul principal în aceasta privinţă este pus 

pe activităţile de comunicare, pe dialogul liber, pe formarea deprinderilor de 

exprimare ordonată a gândurilor, de însuşirea treptată a structurii gramaticale a 

limbii.  

Dezvoltarea vorbirii şi învăţarea corectă a limbajului constituie o preocupare 

permanentă din partea educatoarelor. Pentru a favoriza educarea conduitei verbale a 

preşcolarilor este necesar ca activitatea educativă să fie făcută în aşa fel, încât aceştia 

să fie stimulaţi să participe în mod activ la activităţi, atât verbal cât şi mental.  

Perfecționarea limbajului copiilor de vârstă preşcolară reprezintă o importanţă 

deosebită, atât pentru integrarea copiilor în şcoală, cât şi pentru dezvoltarea întregii 

personalităţi.  

Forma specifică a comunicării în perioada preşcolară este cea a limbajului oral, 

prin care se realizează în primul rând comunicarea şi cunoaşterea.  

Astfel, apariţia limbajului verbal a făcut posibilă comunicarea nevoilor, trăirilor 

etc. Limbajul verbal specific doar omului a apărut şi s-a dezvoltat ca un instrument 

pentru conştientizarea, comunicarea şi satisfacerea mai rapidă a unor nevoi. 

Individul învaţă vocabularul şi regulile de utilizare a limbajului în primii ani de 

viaţă, îmbogăţindu-şi apoi experienţa pe tot parcursul existenţei sale [6]. 

CZU: 372.46 

ASPECTE TEORETICE ALE LIMBAJULUI 

Limbajul este o activitate verbală, comunicare prin intermediul limbii: una 

dintre formele activității comunicative ale omului [4].
Limbajul este definit cel mai adesea ca fiind activitatea psihica de comunicare 

între oameni prin intermediul limbii [5]. Comunicând prin limbaj, oamenii îşi 

transmit unul altuia ideile, se influenţează reciproc.  
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Între naștere - 1,5 ani are loc primul contact cu cuvântul, copilul aude cuvinte 

pronunţate de adult. 

Între 2 - 4 ani copilul învaţă să numească obiecte, ca şi cum ar ataşa fiecăruia 

eticheta.  

Între 5 - 7 ani copilul învaţă scheme simple de limbaj şi învaţă să utilizeze 

propoziţii şi fraze. 

Între 8 - 12 ani copilul deprinde limbajul scris, cititul şi îşi îmbogăţeşte masiv 

vocabularul. 

Între 13 - 15 ani copilul începe să utilizeze noţiuni abstracte care cer utilizarea 

unor structuri lingvistice foarte complexe. 

Prin comunicare se înţelege legătura informaţională sau schimbul de informaţie 

dintre un emiţător şi un receptor. Oamenii utilizează semne dintre cele mai diverse 

pentru a comunica date, valori ori reguli. Întrucât este investit cu sens, orice obiect 

poate fi convertit în purtător de informaţie. 

În viaţa cotidiană, omul comunică verbal, dar şi prin intermediul tehnologiei, 

publicităţii, mass-mediei etc. Comunicarea se poate realiza fie prin limbaj articulat, 

fie prin alte forme de limbaj în vederea transmiterii unor informaţii. Aşadar, acest 

proces psiho-social poate fi direct (mesajul se transmite prin mimică, gesturi, cuvinte) 

şi indirect (mesajul se transmite prin tehnologii şi tehnici: scriere, semnale transmise 

prin unde etc.).  

a) Funcţia de cunoaştere. Îi permite individului să trăiască alături şi împreună cu 

alţii, să ia poziţie faţă de alţii, să se adapteze situaţiilor noi, să ţină seama de 

experienţa altora, să asimileze o parte din ea. 

b) Funcţia de dezvăluire şi autodezvăluire (prin comunicare, individul se face 

cunoscut altora, dar şi sieşi, își corijează o serie de percepţii şi atitudini 

eronate, se introspectează şi se poate înţelege mai bine). 

c) Funcţia valorizatoare (comunicarea răspunde nevoii individului de a fi 

apreciat, prin intermediul ei individul atrăgând atenţia altora asupra sa, 

implicit, afirmându-se.). 

d) Funcția reglatoare a conduitei alterate (comunicând cu alţii, un individ își 

poate ameliora poziţia în ierarhia grupului, îi poate determina pe aceștia să-şi 

schimbe atitudinile, creează conflicte sau atmosfere destinse în timpul unei 

conversaţii). 

M. Zlate considera că limbajul şi comunicarea îndeplinesc, în raport cu 

individul, următoarele funcţii [6, p.121]:
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e) Funcția terapeutică (comunicarea este un mijloc curativ, mărturie în acest sens 

constând psihanaliza, psihodrama). 

Dar cele mai importante sunt următoarele funcții [ibidem]: 

f) Funcția de comunicare sau de transferare a conţinutului de la o persoană la 

alta. 

g) Funcția cognitivă, de integrare, conceptualizare şi, în genere, de elaborare a 

gândirii. Caracteristicile acestei funcţii este directivarea şi fixarea rezultatelor 

activităţii de cunoaştere. Limbajul, prin intermediul acestei funcţii focalizează 

şi mediază operaţiile de generalizare şi abstractizare. De asemenea, permite 

explorarea şi investigarea realităţii şi îmbogăţirea şi clasificarea cunoştinţelor. 

h) Funcţia simbolic-reprezentativă, de substituire a unor obiecte, fenomene, 

relaţii prin formele verbale sau alte semne. 

i) Funcția expresivă, de manifestare complexă a unor idei, imagini nu numai prin 

cuvintele însăşi, dar şi prin intonaţie, mimică, pantomimică, gestică. 

j) Funcţia persuasiva, sau de convingere, de inducţie de la o altă persoană a unor 

idei şi stări emoţionale. 

k) Funcția reglatorie sau de determinare, conducere a conduitei altei persoane şi 

a propriului comportament. 

l) Funcţia ludică sau de joc, presupunând asociaţii verbale de efect, consonante, 

ritmică, ciocniri de sensuri, etc. mergând până la construcţia artistică. 

m) Funcția dialectică sau de formulare şi rezolvare a contradicţiilor sau 

conflictelor problematice. 

Obiectivele dezvoltării limbajului la copiii de vârstă preşcolara sunt [2]: 

 dezvoltarea auzului fonematic (prin jocuri şi exerciţii de recunoaştere şi 

pronunţare corectă a sunetelor limbii române, de analiză şi sinteză practică: 

sunet, silabă, cuvânt, propoziţie), 

 îmbogăţirea, activizarea şi nuanţarea vocabularului; 

 însuşirea practică a raporturilor gramaticale, sub aspect morfologic şi 

sintactic; 

 dezvoltarea expresivităţii şi fluidităţii exprimării în vorbirea monologată şi 

dialogată. 

Procesele psihice devin din ce în ce mai complexe, fiind intermediate de forme 

superioare de limbaj. Între 2-3 ani are loc indicarea corectă a denumirii obiectelor 

percepute este esenţială. Între 4-5 ani copilul tinde să imite adulţii, astfel că este 

foarte important ca aceştia să utilizeze corect limbajul verbal. Între 6-7 ani lectura 

joacă acum un rol fundamental, prin ea realizându-se învăţarea şi precizarea mai bună 
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a termenilor abstracţi. Între 11-12 ani limbajul va continua să se dezvolte pe tot 

parcursul individului, în primul rând prin lectură. Între 14-15 ani individul are la 

dispoziţie o nouă formă de comunicare [5].  

Concluzie 

Limbajul este o activitate psihica prin care, cu ajutorul limbii, se realizează 

comunicarea interumana și gândirea verbal-noțională. Pe parcursul vârstei preşcolare 

limbajul copilului se transformă într-un mijloc de planificare şi reglare a 

comportamentului său real. Limbajul începe să-şi exercite această funcţie în 

momentul când se contopeşte cu gândirea copilului.  
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CZU: 373.2 

EDUCAȚIA OUTDOOR - ASPECT IMPORTANT ÎN ASIGURAREA 

DEZVOLTĂRII PERSONALE A COPILULUI DE VÂRSTĂ TIMPURIE 

Lilia Pricob, educator/metodist, grad didactic superior 

Instituția educație timpurie nr. 185, mun. Chișinău 

„Există mai mult în tine decât crezi!”  

Kurt Hahn 

Educația reprezintă un element indispensabil pentru dezvoltarea corectă și 

completa a unei persoane, iar drumul pe care îl alegem în viață se bazează pe 

cunoaștere. Nimic din ce este, devine sau întreprinde o persoană nu este posibil fără 

educație. 

,,Omul învață să se comporte în modul lui specific de a fi din mai multe pricini 

(pentru el, pentru cei de lângă el, pentru societate) și prin intermediul mai multor 

instanțe (familie, școală, biserică, grupul de prieteni, comunitate, structuri asociative 

etc.)” spune pedagogul Constantin Cocoș [3, p.2]. 

Cercetări mondiale indică faptul că educaţia timpurie are o importanţă 

fundamentală în formarea inteligenţei, creativităţii, abilităţilor şi aptitudinilor; ele 

arăta că de calitatea educaţiei la o vârstă fragedă depinde evoluţia omului în întregul 

său: la 3 ani fiecare copil este înzestrat, toţi mugurii dezvoltării potenţialului său sunt 

activaţi: este creativ, este atent, doritor de învăţare, are simţul dreptăţii, are umor, e 

capabil să se concentreze, e capabil de efort susţinut, şi cel mai important, este 

motivat.  

Copilul începe să învețe încă din familie, apoi trece într-o altă etapă – grădinița, 

instituția abilitată de comunitate să facă așa ceva. 

Grădinița este prima etapă de iniţiere a copiilor în sistemul educaţional, este 

debutul unei socializări sporite, învăţarea respectării unor reguli şi a unui program, 

într-un cuvânt primii paşi spre independenţă. 

În grădiniță, preșcolarul acumulează cunoștințe, îşi dezvoltă abilităţile şi îşi 

formează deprinderi, aici este locul unde rutina, activităţile zilnice şi disciplinarea 

pozitivă contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. Toate aceste 

afirmații sunt adevărate, dar nu trebuie desconsiderate alte situații sau medii care 

acționează dincolo de sala de grupă. 

De curând se observă o creștere a interesului cadrelor didactice pentru programe 

educaționale alternative în educația formală cât și cea nonformală. Având misiunea 

de a orienta personalul din instituția de educație timpurie unde activez din perspectiva 

unei noi viziuni pedagogice asupra copilului și educației, mi-am propus să studiez și 
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să determin acele programe, activități ce ar veni ca un beneficiu pentru educația 

copiilor, ca viitoare generație, pregătită să facă față provocărilor societății. 

Studiind mai multă literatură la acest capitol m-a impresionat motoo-ul „Există 

mai mult în tine decât crezi!” După acest  motto-u se ghida Kurt Hahn, filozof și 

pedagog german, fondatorul primei școli de Educație Experiențială Outdoor – 

Outward Bound – în 1941.  

În opinia lui, societatea modernă de atunci suferea de câteva „boli”, acestea 

apărând ca revers negativ al evoluției tehnologiei: declinul condiției fizice, al 

spiritului de antreprenoriat, al imaginației, creativității și abilităților practice, al 

autodisciplinării și al compasiunii interumane, ceia ce mi-aș putea permite să afirm că 

este valabil și pentru zilele de astăzi  [7, p.58]. 

Modelul educațional din școala lui Hahn putea fi sintetizat în următorul citat: 

„Consider că principala sarcină a educației este să asigure supraviețuirea 

următoarelor calități: o curiozitate inovatoare, o voință invincibilă, tenacitate în 

atingerea țelului, lepădare de sine și deasupra tuturor: compasiune!”.  

În prezent Outward Bound este cea mai mare organizație mondială de educație 

prin aventură programată, cu filiale în 35 de tari. Alături de ea au apărut multe altele 

nu mai puțin importante: Project Adventure, National Outdoor Leadership Schools, 

Association for Experiential Education si multe altele [2, p.56]. 

Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ de la noi, însă 

ea începe din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul 

de învăţământ formal. Această  ipostază a formării a luat un avânt deosebit, 

dispunând și de o consistentă literatură în domeniu, ca și de o practică pe măsură, în 

țări precum România, Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda. 

Ce este educația outdoor? 

Termenul „outdoor” (provine din limba engleză) sună modern, provocator, 

creativ şi totuşi parcă inaccesibil pentru cei care se ocupă de educația copiilor din țara 

noastră. 

Există numeroase accepţiuni pentru termenul de educaţie outdoor, însă pentru a 

da o definiţie simplă şi pe înţelesul cititorilor, putem spune că această formă de 

educaţie se bazează pe învăţarea în aer liber.  

Acest termen de educaţie outdoor, poate include educaţia pentru mediu, 

activităţi recreative, programe de dezvoltare personală şi socială, drumeţii, aventură, 

etc. [7, p.56]. 

Educaţia outdoor este o formă de educaţie ce se desfăşoară în aer liber, care, în 

accepţiunea sistemelor de educaţie din alte ţări europene şi nu numai, are la bază 

110



învăţarea prin contactul direct cu elementele naturii şi a mediului înconjurător 

apropiat. Sub umbrela educaţiei outdoor se regăsesc mai multe domenii, cum ar fi: 

educaţia pentru natură şi om, educaţia ecologică, educaţia ştiinţelor exacte 

(matematică,fizică, chimie) etc., şi diferite activităţi, de tipul celor de dezvoltare 

personală, formarea abilităţilor de viaţă, abilităţilor practice, de relaxare, plimbări, 

drumeţii şi aventură etc. [7, p.68]. 

La „noi”, dacă sunt organizate activităţi de tip outdoor, de cele mai multe ori 

sunt reduse la plimbări în natură şi ecologizarea unor spaţii verzi din apropierea 

grădiniței, la plantat puieţi, adunat frunze, castane sau conuri, excursii la monumente 

istorice, jocul liber sau organizat în curtea grădiniţei ori în parcul din vecinătatea 

instituției sau poate dacă timpul permite se mută mobilierul din sala de grupă în curte 

şi se desfăşoară acolo activitatea în stil tradițional. 

De ce activități outdoor la grădiniță? 

Este timpul să conştientizăm beneficiile şi facilităţile acestui tip de educaţie, „să 

părăsim prispa” instituţiei/ clădirii pentru a ne aventura cu puţină creativitate şi 

imaginaţie în natura ce încă ne înconjoară, „să rupem barierele” înălţate de rutină, 

indiferenţă, comoditate şi uneori de necunoaştere, şi, să oferim copiilor noştri o 

alternativă interesantă şi mai atractivă.   Mediul preșcolar oferă posibilitatea realizării 

în bune condiții a educației outdoor. Ţinând seama de faptul că bucuria de a învăţa 

determină o stare de bine a copilului, educatoarele trebuie să ofere multiple ocazii 

pentru a trezi în preşcolar plăcerea de a învăţa şi de a se simţi bine în climatul 

educaţional creat. Activităţile de tip outdoor reprezintă oportunităţi atât pentru 

producerea unei stări emoţionale ce favorizează învăţarea, cât şi o modalitate de a 

forma,consolida sau exersa deprinderi şi cunoştinţe pe domeniile de activitate 

cuprinse în Curriculum-ul pentru educație timpurie. 

Dintre beneficiile şi facilităţile oferite de activităţile de tip outdoor putem 

decela următoarele, lăsând lista deschisă: 

 Activităţile outdoor vizează explorarea posibilităţilor de utilizare a aerului liber 

şi a cadrului natural ca spaţiu de învăţare şi formarea unor deprinderi pentru a 

lucra tematic, folosind acest spaţiu într-un mod interdisciplinar/integrat. 

 Fiecare activitate în parte are rolul de a aduce copilului experienţe noi, de a-l 

pune în situaţia de a găsi soluţii singur sau de a aduce copilul în situaţia de a 

conlucra cu coechipierii pentru a ajunge la rezultatul dorit. 

 Activităţile outdoor contribuie la completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională a 

activităţilor copiilor. 
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  Spre deosebire de învățământul tradițional, activitățile outdoor preferă formele 

deschise de muncă și activitate; în loc să stea liniștiți și să lucreze pasiv-

receptiv, copiii au voie să se deplaseze și să dobândească cunoștințe la prima 

mână. 

 Prin activitățile outdoor copiii au posibilitatea de a-și structura propria analiză, 

confruntându-se cu noi și noi situații și construindu-și noi informații pe 

cunoștințele deja dobândite. 

  Activitățile outdoor oferă posibilitatea plasării în cadrul vieţii cotidiene a 

elementelor pe care copiii le învaţă la grupă, dezvoltarea spiritului practic şi 

adaptarea la situaţiile concrete de viaţă. 

  Prin activitățile outdoor preșcolarii se raportează la mediu şi învață să 

reflecteze asupra a ceea ce îi înconjoară. 

 Activitățile outdoor înlocuiesc cărțile, planșele și alte materiale ilustrative 

axându-se pe dezvoltarea simțurilor, mișcare și acțiuni cu materiale concrete 

din mediul specific. 

 Prin activitățile outdoor gândirea divergentă (creativitatea) și cea convergentă 

(soluționarea problemelor) sunt stimulate în aceeași măsură. 

  Activitățile outdoor implică colaborarea cu ceilalți copii în scopul atingerii 

țelurilor (încercare, realizare, explicare, cooperare, joc). 

  Din punct de vedere pedagogic, activitățile outdoor facilitează învățarea 

constructivă și exploatarea mai eficientă a resurselor temporale și personale și 

implică angajament, participare și activitate din partea copiilor. 

  Prin activitățile outdoor copiii obțin cunoștințe și competențe de durată. 

 Activitățile outdoor sunt bazate pe un efect de colaborare a copiilor cu adulții. 

educațional, indiferent de subiectul predat/învățat, care are loc într-un cadru natural. 

În cadrul acestui proces de învățare adultul ]n cazul IET, cadrul didactic/ educatorul, 

joacă un rol semnificativ: sursă de impulsionare, observator, creator al condițiilor de 

învățare, pedagog care se concentrează pe procesul de gândire și de învățare al 

copiilor și care încurajează schimbul de experiențe 

În cazul copiilor aceasta înseamnă stimulare, constatare, asociere, precum și 

corectarea și dezvoltarea competențelor lingvistice, deoarece copii beneficiază 

de posibilitatea utilizării continue a expresiilor verbale în scopul adresării de 

întrebări, de afirmare a concluziilor și pentru prezentarea rezultatelor 

activităților comune desfășurate în cadrul grupului. 

Așadar, în sens larg am putea spune ca Educația Outdoor reprezintă procesul 
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Sensul restrâns și mult mai corect specifică faptul că Educația Outdoor 

reprezintă suma acțiunilor întreprinse de personalul calificat intr-un mediu 

natural/sălbatic, folosind metode experiențiale, pentru a produce schimbări la nivelul 

abilitaților fizice, intra și interpersonale și al comportamentului fața de mediu, în 

rândul copiilor [6, p.2]. 

Studiind literatura la subiectul dat s-a efectuat o analiză a conținutului unor 

programe alternative specifice Educației Outdoor și am efectuat o comparație cu tipul 

de experiențe de învățare și metodele Educației Tradiționale. 

În tabelul  de mai jos prezint unele  diferențe. 

Tabelul 1. Educația Outdoor vs Educația tradițională 

TIPUL EXPERIENȚEI DE ÎNVĂȚARE 

ȘI METODELE 

EDUCAȚIEI TRADIȚIONAL 

TIPUL EXPERIENȚEI DE ÎNVĂȚARE 

ȘI METODELE 

EDUCAȚIEI OUTDOOR 

Educatoarea este centrul atenției, al 

grupei de preșcolari și al activității. 

Educatoarea are un rol nonintervenționist 

în fața grupei de preșcolari. 

Educatoarea este cea care impune 

disciplina. 

Mediul și metoda încurajează 

autodisciplina. 

Predarea se face cu întreaga grupă. Predarea este, în principal, individuală, 

bazată pe experiențe proprii. 

Cunoștințele sunt date de către educatoare. Lucrul în grup îi încurajează pe copii să 

învețe singuri și să se ajute reciproc. 

În procesul de conceptualizare, copilul este 

dirijat de educatoare. 

Copilul descoperă singur conceptele cu 

ajutorul materialelor auto-corective. 

Copilul are un timp de lucru stabilit de 

educatoare. 

Copilul lucrează atâta timp cât dorește la 

proiectul pe care îl alege singur. 

Ritmul instruirii este fixat de grupă și de 

orar. 

Copilul învață în ritmul său propriu. 

Educatoarea corectează greșelile prin 

repetări, impuneri și recompense. 

Materialul îl ajută pe copil să-și descopere 

greșelile. 

Consolidarea învățarii se face din exterior. Copilul își consolidează învățarea prin 

repetiție și prin stările pozitive. 

Materialele didactice din sala de grupă nu 

acoperă necesitatea copilului pentru 

dezvoltarea multilateral. 

În natură exista materiale care se 

adresează tuturor simțurilor și ajută la o 

învățare totala. 

 Copilul are scaunul/locul său propriu; i se 

cere să stea liniștit, să asculte, să răspundă 

când este numit și să participe în timpul 

activităților cu toată grupa.  

Copilul poate lucra acolo unde dorește, se 

deplasează în perimetrul stabilit de comun 

acord și comunică cu cine dorește, fără a 

perturba activitatea altora; poate alege să 

lucreze în grup, în echipă de câte doi sau 

individual. 
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Implicarea părinților este redusă și 

voluntară. 

Este o modalitate atractivă și relaxantă de 

participare a părinților la procesul de 

educație a propriului copil. 

Finalizez prin a stabili locul şi rolul educaţiei de tip outdoor în sistemul de 

învăţământ, aşa cum îl vede pedagogul Constantin Cucoş:” Educația din școală 

rămâne sărăcită dacă nu este complementată de ceea ce se poate adăuga dinafara 

perimetrului ei; Educația de tip outdoor nu eclipsează educația din sala de clasă, ci îi 

imprimă o altă demnitate și consistență. Este o formă de stimulare și „împlinire” a ei, 

prin extensiuni, aplicații, prefațări de noi căutări. O școală inovativă va prelua și 

integra, în modul ei specific, astfel de situații, le va face aliat, sursă de revigorare, de 

întărire, de extensiune a ariei ei de acțiune. Și asta, pentru binele școlii și al celor care 

intră în ea, deopotrivă!” [3, p.3]. 
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Dezvoltând conceptul procesului de adaptare în literatura de specialitate, se 

atestă variate definiții și abordări. Aici, determinăm că acesta poate fi evaluat la 

diferite niveluri, adică la nivelul relațiilor interpersonale, a comportamentului, a 

funcțiilor psihice fundamentale, a reglării psihofiziologice, a mecanismelor 

fiziologice ce asigură activitatea, a rezervelor funcționale a organismului, sănătății. 

Cercetătorul Popescu-Neveanu P. definește  termenul de adaptare ca „ansamblul de 

procese şi acivităţi prin care se trece de la un echilibru mai puțin stabil între organism 

şi mediu, la un echilibru mai stabil; funcționarea organismului prin înglobarea 

schimburilor dintre el şi mediu. Dacă aceste schimburi favorizează funcționarea 

normală a organismului, acesta este considerat ca adaptat”. În acest context, autorul 

evidențiază trei tipuri de adaptare: senzorială, psihologică şi socială. Adaptarea 

socială semnifică potrivirea unei persoane cu mediul, acordul dintre conduita 

personală şi modelele  de conduită caracteristice ambianței, echilibrul dintre 

asimilarea şi acomodarea socială [6]. În dicționarul de psihologie conținutul adaptării 

psihosociale semnifică concordanța, compatibilitatea, unei persoane cu mediul; 

acordul între conduita personală și modelele de conduită caracteristice ambianței 

sociale; echilibrul între asimilare și acomodare socială [5].  Dupa R. S. Lazarus si S. 

Folkman, adaptarea consta în efortul cognitiv si comportamental care organizează 

specific cerințele interne în vederea administrării cerințelor externe pentru a preveni 

scăderea sau epuizarea resurselor persoanei [4]. O notă fundamentală îi atribuie 

procesului de adaptare psihosocială autoarea И.Н. Никитина, care-l definește ca un 

proces de integrare a personalităţii în sistemul relațiilor sociale deja stabilit [7]. 

Astfel, reieșind din cele expuse mai sus menționăm că procesul de cunoaștere, 

deși absolut necesar nu este însă suficient, adaptarea presupunând în egala măsură 

acțiune și performanță, structurarea unor mecanisme care să asigure reglajul și 

echilibrul psihic, formarea și controlul rațional al deprinderilor, dezvoltarea 

aptitudinilor, formularea unor scopuri și aspirații de nivel superior, utilizarea 

experienței, stabilirea unor relații interpersonale de cooperare în vederea înlăturării, 

diminuării sau evitării influențelor nocive. Între multiplele situații care impun 

adaptare si reacțiile organismului se află personalitatea umana cu întreaga ei structură 

și funcționalitate, cu experiență proprie, cu posibilitățile, rezervele dar și cu limitele 

sale determinate biologic și social. Important de menționat că procesul de adaptare 

CZU: 37.05.3+159.922.7
ADAPTAREA PSIHOSOCIALĂ ȘI ECHILIBRUL PERSONALITĂȚII 
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devine expresia efortului permanent de soluționare a situațiilor determinate de 

confruntarea dintre organism si mediu, doua realități aflate în continuă schimbare. 

Potrivit opiniei autorului В.И. Медведев, „adaptarea este o reacţie sistemică 

bine orientată a organismului, ce asigură posibilitatea tuturor felurilor de activitate 

socială în cazul influenţei factorilor, iar intensitatea şi extensivitatea acestora poate 

duce la dereglarea balanţei homeostazice”. Autorul constată, că această reacţie poate 

avea putere şi intensitate diferită. În acest sens, В.И. Медведев identifică în cadrul 

procesului de adaptare psihosocială câteva faze esenţiale [8].  

 Astfel, prima fază cu care începe procesul de adaptare ţine de distrugerea 

programului vechi de menţinere a homeostazei, generând astfel, o stare dificilă 

caracterizată prin faptul că programul vechi nu mai funcţionează, iar cel nou nu este 

încă creat sau este la etapa de formare. La această etapă se conectează mecanismele 

temporare a aşa numitei adaptări preventive. Adaptarea comportamentală este o 

componentă a adaptării preventive. Reacţiile specifice comportamentale la această 

etapă îndeplinesc funcţia fundamentală de protecţie, ce asigură minimalizarea acţiunii 

factorilor adaptivi şi hipertensiunea reglajului.. 

  Următoarea fază a procesului de adaptare se caracterizează prin formarea 

unui nou program de dezvoltare a mecanismelor reglatorii şi începe să se constituie o 

nouă structură a reglajului homeostatic. Acest program de menţinere a homeostazei 

se perfecţionează continuu.  

Reieșind din aspectul confruntării cu un mediu stresant, procesul de adaptare 

psihosocială urmărește instituirea controlului asupra reacțiilor emoționale și 

comportamentale și, implicit, adecvarea lor la cerințele situației. 

În baza cercetărilor abordate mai sus deducem că eficacitatea adaptării este 

determinată de nivelul de dezvoltare individual al adaptabilității, care reprezintă 

capacitatea fundamentala a organismelor vii de a suferi modificări generale sau 

parţiale pentru a-și mari şansele de supravieţuire în condiţiile schimbătoare ale 

mediului și este legata de posibilităţile acestora de a răspunde situaţiilor care le 

perturba homeostazia prin reacţii cu efecte de reechilibrare. Important de menționat, 

că complexitatea acestor reacţii depinde de complexitatea organismului care se 

adaptează, fiind necesara o distincţie între reacţiile simple, care au la baza mecanisme 

reflexe si reprezintă răspunsuri la influente actuale, şi reacţiile complexe, specific 

 Ultima fază a procesului de adaptare  - faza adaptării stabile, începe când se 

finisează căutarea programului optim şi se caracterizează prin stabilirea indicilor 

adaptării şi a parametrilor eficacităţii, consolidată la un nivel nou, mai optim [7].  
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umane, care au la baza învăţarea şi constituie răspunsuri stocate în programul 

individual al subiectului [7]. 

Este important de menționat faptul că echilibrul emoțional în situații dificile este 

determinat de stabilitatea emoțională a personalității. Prin urmare, echilibrul este cea 

dintâi însușire care ni se impune observației în plan comportamental, impulsivitatea 

sau calmul punându-și amprenta pe orice răspuns motor, verbal sau emoțional [3]. 

Persoanele stabile emoțional sunt destul de consecvente în starea lor generală și pot 

reveni ușor la ea după interacțiunea cu stimulii tensionați. Deseori, nivelul scăzut al 

adaptării psihosociale este determinat de o stare de tensiune emoțională, care poate să 

se manifeste prin nervozitate, anxietate, oboseală, apatie, depresie, scăderea 

performanțelor profesionale și evident afecțiuni psihosomatice. 

În contextul adaptării psihosociale, autoarea Cojocaru-Borozan M. subliniază că 

stabilitatea emoțională, fiind un indiciu al maturității afective, relevă valoarea 

dinamizatoare de acțiune complementară în structura personalității, asigurând 

armonizarea acesteia și adaptarea eficientă, oportună, la mediul social [2].  

Din literatura de specialitate constatăm că succesul adaptării psihosociale este 

determinat și de specificul, calitatea atitudinii personalității față de sine și față de 

societate.  

Analizând atitudinile faţă de sine determinăm, că ele reflectă caracteristicile 

integrale ale imaginii de sine, elaborate pe baza autopercepţiei şi autoevaluării, pe de 

o parte, şi a percepţiei şi evaluării celor din jur, pe de altă parte. Acestea se 

diferenţiază şi se structurează conform legităților funcționalității la două niveluri: 

unul segmentar şi altul global. Astfel,  în primul caz se evidențiază atitudinea faţă de 

Eul fizic, atitudinea faţă de Eul psihic (nivelul diferitelor funcţii şi capacităţi 

intelectuale, afective, motivaţionale) şi atitudinea faţă de Eul social (efectele 

conduitelor şi reuşitelor în cadrul relaţiilor noastre cotidiene în cadrul profesional, 

familial, civic). De menționat că capacitățile afective, mai concret emoțiile, 

îndeplinesc rolul de adaptare la mediu, constituind semnale clare interne care atrag 

atenția că ceva plăcut sau neplăcut se întâmplă aici și acum. În acest context, emoțiile 

funcționează ca un sistem intern de prevenire în legătură cu situațiile tensionante și 

solicită mobilizarea eforturilor de cunoaștere și adaptare. Conform acestui 

mecsanism, ele orientează atenția subiectului către schimbările semnificative din 

mediu, la care este necesar să se adapteze. [1]. În cazul al doilea, este menționată 

poziţia globală pe care o adoptăm faţă de propria personalitate în unitatea 

componentelor sale bio-psiho-sociale. 
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Din perspectiva adaptării psihosociale atitudinile faţă de societate se diferenţiază 

şi se individualizează potrivit diversităţii „obiectelor” şi „situaţiilor” generate de 

realitate.  

Astfel, semnul şi intensitatea acestor atitudini determină potenţialul adaptativ al 

personalităţii în sfera vieţii sociale [1].  

Din aceste rațiuni evidențiem ca semnificativă abordarea sistemică a 

personalității după M. Golu (1993), care oferă posibilitatea reală de centrare pe 

studiul interacţiunilor şi relaţiilor, iar „personalitatea umană nici nu poate fi 

concepută şi analizată cât de cât ştiinţific decât prin prisma relaţionării şi interacţiunii 

sale permanente cu lumea...personalitatea există, se formează şi se manifestă în şi 

prin relaţionare.” M. Golu specifică faptul că ca entitate reală, personalitatea conţine 

toate atributele sistemicului, ea fiind un „sistem dinamic, deschis, hipercomplex şi 

probabilist” [6]. 

În contextul celor expuse, constatăm că între structurile interpersonale şi cele 

intrapersonale ale personalităţii există o puternică corelaţie. Amploarea relaţiilor 

persoanei cu mediul social îşi lasă amprenta asupra structurii interindividuale a 

persoanei, iar combinaţiile interne ale însuşirilor de personalitate – formate şi 

stabilizate în timp – reglează volumul şi măsura activismului contactelor sociale ale 

persoanei, exercită o influenţă asupra formării propriului mediu de dezvoltare a 

persoanei și stabilesc diferite nivele de adaptare psihosocială.  

În concluzie, subliniem că efortul de adaptare psihosocială se adreseaza tot mai 

mult functiilor psihice superioare, instanțelor integrative situate la cel mai înalt nivel 

de organizare a sistemului nervos. Important, că esenta acestui efect consta în 

elaborarea unor strategii întemeiate pe cresterea operationalitatii proceselor cognitive, 

pe integrarea prin învățarea unor noi modalitati comportamentale, pe creșterea 

gradului de autocontrol al proceselor reglatorii și al activității în ansamblu, pe 

dezvoltarea și maturizarea personalității. Adaptarea eficienta implica în mod esential 

prelucrarea de informatie, menita să extinda capacitatea de previziune și să permită 

reacții axate pe mobilizarea din timp a rezervelor functionale ale organismului.  

Astfel, adaptarea psihosocială reprezintă un ansamblu de procese, mecanisme și 

activități prin care organismul atinge stări de echilibru tot mai stabil în relațiile sale 

cu mediul, devenind tot mai competent pentru existența în conditiile impuse de 

acesta. 

Având în vedere datele existente în literatura de specialitate, precum şi cele 

rezultate din cercetările proprii, în scopul eficientizării și optimizării adaptării 
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psihosociale a personalității, propunem câteva exerciții privind dezvoltarea 

capacităților de autoreglare emoțională. 

Tema: Dezvoltаreа cаpаcităţilor de аutoreglаre emoţionаlă  

Obiective:  

 Stimulаreа și dezvoltаreа cаpаcităților de аutoreglаre emoționаlă; 

 Аntrenаreа și dezvoltаreа percepției intrаpersonаle; 

 Аntrenаreа аbilităților de аutoаnаliză. 

Mаteriаlele necesаre: hârtie, carton, creioаne colorаte, coаlă de hârtie, pixuri. 

Desfășurаreа аctivităţii: 

1.  Sаlutul. Scopul: orgаnizаreа pаrticipаnților, motivаreа lor pozitivă pentru 

аctivitаte.  

Аnаlizа аctivităţilor precedente – аnаliză, opinii, propuneri. Pаrticipаnții își 

expun opiniile privind аctivitățile аnterioаre și vin cu propuneri pentru а îmbinătăți 

confortul în grup și cаlitаteа аctivităților. 

2. Cum аr аrătа emoţiile mele dаcă le-аş vedeа! 

„Deseneаză stаreа emoţionаlă pe cаre o trăieşti în аcest moment, (obiect, 

fenomen, compoziţie, etc.). Argumentează”. 

3. Pаnoul mаrilor idei trăsnite. 

Participanților li se cere cа pe nişte cаrtonаşe ce ulterior vor fi prinse pe un 

pаnou, să scrie (deseneze) cele mаi trăsnite idei ce le trec în аcel moment prin minte. 

După ce toţi şi-аu „prins” ideile trăsnite, se vа trece cа fiecаre să-şi motiveze 

exprimаreа făcută, interpretând chiаr cele menţionаte. Este importаnt а creа o 

аtmosferă confortabilă, plăcută, relаxаntă, ce „probeаză” imаgineа şi stimа de sine, 

dаr şi încredereа reciprocă. 

4. Busolа individuаlă. 

Subiectul vа primi o foаie în cаre imаgineа îl vа decide să аleаgă. 

 

Ce nu аş puteа să fаc? 

5. Muzeul stresului. 

Jocul se desfăşoаră pe echipe formаte din 5-6 pаrticipаnţi. Conducătorul jocului 

desemneаză din fiecаre un sculptor cаre, contrаcronometru (timp de 5 minute este 

„stresаt”-mаi sunt 4,2,2,1-minute) vа reаlizа din ceilаlţi membrii-un grup stаtuаr 
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numit „stres”. Când totul este finisat, sculptorul îşi vа prezentа operа, iаr ceilаlţi vor 

discutа despre ce аu simţit când аu fost „stаtuie а stresului”. Participanții sunt 

întrebаţi dаcă „i-а stresаt” аnunţаreа timpului, motivаt și de ce. 

6. Iţi plаce numele tău? 

Desfăşurаt аtât în grup cât şi individuаl, pаrticipаnţii sunt rugаţi să fаcă referire 

lа prenumele ce-l poаrtă, аmintindu-le că ei n-аu fost întrebаţi, ci părinţii le-аu аles 

bаzându-se sаu nu pe cevа аnume. Fiecаre îşi vа spune opiniа şi vа fаce аprecieri 

аsuprа numelui său, dаcă-l аcceptă sаu nu, dаcă se identifică cu persoаnа аl cărui 

nume se poаte întâmplа să-l poаrte, motivând poziţiа pe cаre o аdoptă. Subiectul este 

rugаt cа аpoi să-şi аleаgă el singur numele dorit, să motiveze аlegereа şi dаcă se 

identifică cu el sаu nu, mаnifestând аcum dorinţа de а-l schimbа sаu nu. 

7. Ce este stresul? 

Se solicită clientului să se gândeаscă lа mаi multe situаţii în cаre s-а simţit 

stresаt. Se cere să descrie: 

a) -ce i-а trecut prin minte аtunci când s-а simţit stresаt; 

b) -cаre аu fost emoţiile pe cаre le-а trăit în аcele momente; 

c) -ce аi făcut în аcele situаţii; 

situаţiа? lа ce m-аm gândit? 

 

cum m-аm simţit? ce аm făcut? 
1.    

2.    

3.    

Evаluаreа reuşitei şedinţei. Se аdreseаză întrebări pаrticipаnților: Ce v-а plаcut 

cel mаi mult? În cаdrul cărei аctivități v-аți simțit cel mаi bine?  
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CZU: 371.12 

TRASEUL PROFESIONAL AL TÂNĂRULUI SPECIALIST: 

REALIZĂRI ȘI PROVOCĂRI 

Tatiana Rotari, Gimnaziul Peticeni 

Statutul de tânăr specialist în Republica Moldova este deținut de către persoana 

angajată/ repartizată de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, într-o 

instituție de învățământ din țară în primii trei ani de activitate, după absolvirea 

studiilor pedagogice. În acești trei ani de activitate, tinerii pedagogi primesc un suport 

financiar în valoare de 120000 lei, repartizați în trei tranșe.  

Din considerentul că numărul cadrelor didactice tinere scade simțitor de la an la 

an, Guvernul a majorat anul trecut această sumă, dar problema  fluctuației cadrelor 

didactice continuă să persiste. Pentru că, consider eu, acest fenomen trebuie privit 

mult mai profund și e necesară o muncă colosală pentru a fi stopat. 

Recunosc, niciodată nu mi-am dorit să devin pedagog, dar am înțeles de la 

începutul activității în domeniul educației că dacă sunt în acest sistem, trebuie să-mi 

fac bine treaba, pentru că de asta depinde nu doar viitorul meu ca profesionist, ci și 

viitorul discipolilor mei.  

Paradoxal, dar pofta vine mâncând! Am început să ador ceea ce fac atunci când 

au apărut primele rezultate, atunci când diminețile eram întâmpinată de zâmbete și 

îmbrățișări, atunci când tabla era viu-colorată de declarații, iar cei care pășeau pragul 

clasei noastre vociferau adesea: „Wau!”.  

De ce să fii un profesor bun, dacă poți fi un profesor fascinant? 

De multe ori mi-am pus această întrebare și împreună cu copiii mei, am început 

a face școala un loc unde să vrei să vii și de unde să nu mai vrei să pleci niciodată. 

Eram sigură de la bun început că pentru a avea succese, atât eu ca pedagog, cât și 

elevii mei, trebuie în primul rând să fac arta învățării - o plăcere. Copiii trebuie să 

simtă importanța cunoașterii, dar să perceapă obligativitatea învățării ca ceva atractiv. 

Școala nu este un penitenciar, iar profesorul nu este un tiran!  

Acesta a fost primul moment în crearea spațiului și confortului psihologic 

necesar studierii: 

1. Învățarea ca fiind o plăcere, nu o banală obligațiune 

Eficiența unui profesor se caracterizează prin posibilitatea deschiderii cu 

ușurință a interesului copiilor pentru activitatea de studiu.  

A doua convingere pe care am avut-o mereu și continui să o am, este faptul că 

doar perfecționându-ne continuu vom putea realiza toate așteptările copiilor care 

stau în fața noastră, și cu toate că am avut o bună pregătire psiho-pedagogică atunci 
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când am venit în fața elevilor, am știut întotdeauna că asta nu este suficient. Un 

profesor trebuie să uimească, prin tot ce spune, prin tot ce face, prin tot ce este! 

Aici am fost susținută necondiționat de mentorul meu-o doamnă deosebită cu 

experiență vastă în domeniu. 

Pe umerii săi cădea responsabilitatea creșterii mele profesionale la bun început.  

Inițial formula mentor - tânăr specialist mi s-a părut cicălitoare, lipsită de sens și 

pe alocuri chiar enervantă, pentru că controlul zilnic la care eram supusă, era 

obositor. Proiectarea zilnică verificată cap-coadă și semnată în fiecare dimineață, 

asistențe la ore, câteva ore săptămânal, indicații necondiționate apărute la fiecare pas, 

activități extracurriculare. 

Astăzi aduc cele mai sincere mulțumiri și plecăciune celor care m-au supus 

controlului riguros și mi-au dat posibilitatea astfel să cresc profesional. Astăzi înțeleg 

că tot ceea ce se obține greu, este de durată. „Per aspera ad astra” - motto-ul 

începutului carierei mele de pedagog.  

O a treia convingere de care m-am ghidat din start a fost faptul că trebuie să fiu  

profesorul pe care mi l-am dorit eu să-l am. 

Portretul profesorului ideal îl deține în imaginație, probabil, fiecare copil, iar 

faptul că vârsta la care mi-am început activitatea nu era atât de departe te perioada 

adolescenței, a fost un plus pentru a înțelege mai bine copiii și așteptările lor.  

Cu toții ne-am dorit un pedagog care: să cunoască bine materialul pe care-l 

predă; să realizeze o oră interesantă, captivantă; să ne explice lucrurile clar; să aibă 

simțul umorului; să fie corect, echitabil, nondiscriminator; să fie disponibil pentru a 

ne ajuta; să fie aproape de noi din punct de vedere emoțional; să emane energie. 

Dacă ești și tânăr și competent, ai o bună pregătire, puțin talent, ești capabil să 

înțelegi noua generație, de ce să nu devii un profesor iubit? 

Tinerii au privilegiul de a fi mai ușor acceptați de către copii, ideea este că 

niciun tânăr specialist n-ar trebui să scape această posibilitate. 

După realizarea celor 3 convingeri enumerate mai sus, e logic să apară cel de-al 

4-lea punct, care ține de motivație. Nu există succes fără motivație, și asta fiind 

valabil pentru toate domeniile. Dacă primele momente au fost tratate corespunzător, 

atunci motivația deja există, atât la profesor, cât și la elev. 

Înfăptuirea acestui obiectiv l-am realizat în diferite contexte prin modalități 

diferite. Preocuparea mea principală a fost și este ca elevul singur să perceapă 

necesitatea studierii, astfel am optat mereu pentru texte motivaționale, filmulețe, 

exemple din viața reală, personalități, dezvoltând astfel motivația intrinsecă. 

Recunosc că de multe ori am recurs la șiretlicurile motivației extrinseci, astfel copiii 
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mei au mâncat ciocolate în timpul orelor, au fost serviți cu înghețată, au primit 

suvenire aduse de peste hotarele țării, am ieșit împreună la săniuș după ore, în parcuri 

de joacă și la pădure. Elevii mei îmi cunosc casa, la propriu, și la exterior și în 

interior. Tot atât de bine le cunosc eu sufletul. Fiecare este o individualitate și 

niciodată nu am întâlnit un copil rău la suflet. Am văzut copii epuizați psihologic, 

emoțional, am văzut copii lipsiți de atenția părinților, copii marginalizați de societate, 

discriminați, am văzut copii vulnerabili, energici, hiperactivi, influențați, dar 

niciodată răi în interior!  

„Faci parte din simfonia vieții. Permite muzicii din sufletul tău să se facă 

auzită!” 

5-Pentru a obține rezultatul scontat, va trebui să uimesc. Persoanele 

impresionate mereu vor aduce un cuvânt de bine și vor susține ceea ce faci. Aici nu 

este vorba doar de copii, aici se încadrează și părinții acestora, profesorii-colegi, 

manageri, asistenți extrașcolari, inspectori școlari, Direcție de învățământ etc. 

Astfel scopul meu din start a fost ca toate orele publice să fie realizate la cel mai 

înalt nivel. Și tinerii pot impresiona persoanele cu un stagiu de muncă înalt, cu toate 

că încă mai există stereotipul vârstei la noi în societate, precum și în domeniul 

învățământului și puțini acceptă să fie depășiți sau criticați (chiar dacă constructiv), 

de către un specialist mai tânăr. 

„Creativitatea nu este apanajul geniilor. Cu toții putem fi creativi, la orice 

vârstă!” Deci, în conformitate cu acest citat, am fost sigură că succesul unei ore 

depinde de modul în care ți-o structurezi din start, de coerență, de calitatea 

materialelor didactice, de cât de multă creativitate deții și cât de multă creativitate 

poți transmite prin fenomenul de contagiune clasei de elevi. 

A 6-a misiune existențială a mea, ca profesor, este  formarea oamenilor care 

gândesc, singuri, neinfluențați, lărgirea orizonturilor inteligenței, conferind astfel 

calitate vieții. 

Am înțeles că în contextul situației dezastruoase în care se află țara noastră, dacă 

nu lucrăm acum în favoarea educației, învățământului și culturii, riscăm să avem o 

societate absolut pierdută într-un timp foarte apropiat. Anume din acest considerent 

mi-am propus să valorific domeniul patriotic prin activități extrașcolare, dar și în 

cadrul orelor de curs de câte ori există posibilitatea. Limba, patria și neamul, 

simbolurile naționale sunt primordiale în promovare, deoarece doar crescând cetățeni 

adevărați, vom crea o societate democratică. Doar cultivând dragoste pentru ceea ce 

avem, vom putea păstra valorile naționale și vom opri fenomenul exodului în masă. 

Copiii noștri nu sunt vinovați pentru dezastrul în care se află țara lor. De ce să nu 
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pornim schimbarea de la școală? Înțeleg, pentru aceasta este nevoie de timp, dedicație 

și poate mai mult voluntariat, dar este unica șansă pentru noi. 

Viitorul e în mâinile noastre, cu adevărat zic asta, pentru că noi suntem 

promotorii schimbării și ne revine poate cea mai grea sarcină din câte există, dar care 

trebuie dusă până la capăt. Ceea ce alegem, depinde de noi, ori ne asumăm riscul 

eșecului, ori învingem glorios o generație nouă! Cu toții putem fi mai buni!  

7- Profesorul este un model, pentru că „copiii n-au fost niciodată foarte buni în a 

asculta de adulți, dar n-au dat niciodată greș în a-i imita.” 

Pornind de la această afirmație, pot spune că trebuie personal să ne abordăm 

foarte bine înainte de a ieși în fața copiilor, în ceea ce privește vocabularul, 

comunicarea, vestimentația, manierele, totul! Copiii sunt iubitori de detalii, iar ceea 

ce nu observăm noi, observă ei cu siguranță. 

A 8-a convingere a mea, este faptul că pedagogii trebuie să înțeleagă 

necesitățile și preferințele elevilor în conformitate cu perioada de timp actuală, cu 

noile tehnologii etc. Astfel am hotărât că tehnologiile și rețelele de socializare pot fi 

folosite în scopuri de dezvoltare. Am creat un grup pe Viber, unde comunicam cu 

elevii și comentam absolut fiecare ortogramă pe care o scriam. Majoritatea elevilor 

din clasele gimnaziale dețin cont pe Instagram, astfel pot foarte bine monitoriza ce se 

întâmplă cu ei, lansăm provocări în legătură cu participarea în cadrul activităților 

extrașcolare, plasăm anunțuri pentru un număr mai mare de audienți, atragem 

persoane în diferite activități de voluntariat etc. 

Astea fiind enunțate, conducându-mă anume de aceste opt principii pur-

personale, am ajuns în scurt timp cel mai tânăr Director adjunct educativ din raion, în 

al treilea an de activitate, având statut de tânăr specialist. În același an am obținut 

locul II la Concursul raional ’’Pedagogul anului’’. Dacă nu era dedicație, nu era 

nimic! 

Pașii siguri și fermi i-am avut fiind motivată anume de copii. Niciodată nu m-au 

ținut în școală banii, de fapt remunerația salarială pe care o primim, nu are cum să 

motiveze un tânăr la început de cale, decât dacă sufletul te ține să faci lucruri 

frumoase.  

În această ordine de idei, vreau să menționez faptul că deși au fost multe 

realizări, am întâlnit și o sumedenie de provocări.  

În al doilea an de activitate ca tânăr specialist am fost nevoită să predau în clase 

simultane I-III, din cauza numărului mic de copii în instituție, din cauza insuficienței 

de cadre didactice am avut și supra-normă de ore,cu toate că există prevedere 
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specifică pentru tinerii specialiști, dar asta este deja o normalitate pentru Republica 

Moldova. În plus ai posibilitatea să mai adaugi ceva la salariu. 

Pentru a evidenția mai bine problemele cu care se confruntă la general tinerii 

specialiști din domeniul educației în țara noastră, am hotărât să fac un mic chestionar, 

cu respondenți din diferite raioane, precum Căușeni, Ungheni, Călărași și Anenii-Noi. 

Întrebările au fost simple: 

1.Cât de mult ați fost motivați în școala în care ați activat? 

2.Cine au fost persoanele care v-au motivat cel mai mult, care v-au ajutat? 

3. Care au fost momentele ce v-au făcut să vă gândiți să renunțați?  

Astfel am aflat că mentorul este persoana-cheie care își asumă toată 

responsabilitatea să monitorizeze activitatea tinerilor pedagogi, oferă cel mai mult 

suport și este alături atunci când este nevoie. La fel, respondentele au spus despre 

faptul că nu întotdeauna au fost primite cu brațele deschise de către administrația 

școlii, unele intrând în conflict chiar cu directorul pe cauze de apartenență politică, 

altele au fost lipsite de spor de performanță. 

Momentele care fac tinerii specialiști să plece, ori să se gândească la acest lucru 

sunt: salariul mic, neachitarea la timp a tranșelor, deficitul de buget din instituții, 

reducerea numărului angajaților, comasarea claselor, înjosirea tinerilor cu studii 

superioare, „hârtii aiurea cu tonele”, lipsa condițiilor adecvate pentru muncă, 

neacordarea concediului de boală (pentru că nu are cine realiza orele), discriminarea 

prin vârstă, lipsa confortului psihologic în realizarea activității, lipsa atenției față de 

tinerii specialiști, ori atenția insuficientă.  

Pentru îmbunătățirea situației create în raport cu instituția tânărului specialist în 

țara noastră, propun următoarele lucruri: - dezvoltarea mentoratului; - implicarea 

tinerilor în activități de schimb de experiență la nivel de raion și național; - crearea 

unei platforme naționale a tinerilor specialiști; - demararea unor proiecte cu 

participarea anume a tinerilor; - încurajarea tinerilor prin variate modalități. 

Mesajul meu pentru întreaga comunitate de pedagogi este să susțină și să 

înțeleagă cadrele didactice tinere. Cu toții am fost la început de cale!  

Adoptați o concurență loială față aceștia, încurajați-i și ajutați-i! 

Mesajul meu pentru toți tinerii specialiști este să-și urmeze visele, să lucreze 

asupra lor pentru a deveni profesori fascinanți, să aibă personalitate și niciodată să nu 

se lase în umbră, să nu cedeze, să-și expună punctele de vedere, să lucreze cu copiii, 

mai mult decât cu hârtiile! 

FIȚI ACTIVI! 
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CZU: 373.2 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ARTISTICO-PLASTICE  

LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

Maria Stamati 

Catedra PEP, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Problema creativității a fost și este în centrul discuțiilor pe parcursul multor 

decenii. Având în vedere complexitatea fenomenului creativ, savanții pedagogi și 

psihologi consideră dificil formularea unei definiții unanim recunoscută. Și totuși, 

Descartes, Bacon, Berkley, J.P. Guilford, A.Roșca  au definit creativitatea ca produs, 

potențialitate, proces, creare, zămislire, făurire, abilitate, ingeniozitate, eleganță, 

originalitate, dimensiune complexă a personalității etc. De asemenea, W.J. Getzles, 

J.P. Guilford, V.A. Crutețchi, Elena D. ș.a., au definit trăsăturile creativității ca – 

noutate, originalitate, valoare, utilitate, aplicabilitate. O atenție deosebită este 

acordată dimensiunilor creativității care implică: imaginația ca abilitatea mentală; 

judecata și selectarea obiectelor; gustul care asigură diferențierea ideilor frumoase de 

cele ridicole; produsul creativ sau potențialul creativ.  

O altă viziune cu privire la factorii creativității este expusă de către M. Roco, E. 

Muhina care consideră că, în dezvoltarea creativității sunt implicați factorii cognitivi 

și noncognitivi. Cei cognitivi se remarcă prin inteligență, gândire, imaginație, 

memorare, iar factorii noncognitivi sunt cei emoționali, factoriali, motivaționali, 

atitudinali, volitivi [4]. 

Este cunoscut faptul că, copilul se naște cu unele predispoziții, însă, aceste 

predispoziții trebuiesc dezvoltate prin motivare, instruire, exersare și monitorizare. 

Potențialul creativ poate fi valorificat și îmbogățit deja de la vârsta preșcolară în orice 

activitate, și în special, în cadrul activităților de artă plastică. Cu cât această acţiune 

începe la o vârstă mai timpurie şi continuă de-a lungul anilor, cu atât va fi mai 

productivă, conducând la obţinerea unor realizări creative valoroase. Este necesar să 

ne instruim în acest sens, să punem un mare accent pe dezvoltarea creativităţii, pe 

realizarea unui confort psihic şi al libertăţii necesare pentru creaţia copilului. La 

fiecare etapă de vârstă, copilul trebuie să fie motivat, dirijat, stimulat, adică, învățat 

cum să înveţe şi cum să se exprime creator. 

Complexitatea și dinamismul lumii contemporane presupune dezvoltarea 

creativității în vederea unei bune adaptări, integrări sociale și profesionale. De aceea, 

se consideră oportun dezvoltarea creativității din copilărie.  Ideea dezvoltării 

creativităţii copiilor pusă insistent în ultima vreme, creează educatorului o serie de 

probleme privind modul de manifestare a creativităţii, factorii şi metodele de 
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stimulare a creativităţii, modalităţi de evaluare a creaţiilor plastice ale copiilor. 

Preşcolaritatea se consideră vârsta la care este imperios necesară stimularea 

potenţialului creativ al copilului, necunoscut sau neexprimat încă, prin cunoaşterea şi 

încurajarea aptitudinilor, prin mobilizarea resurselor existente, susţinerea manifestării 

lor printr-o mobilizare intrinsecă și cultivarea valorilor artistice: originalitatea, 

perseverenţa, interesele cognitive [5]. 

Mult timp s-a considerat că actul creativ este caracteristic doar unui număr 

restrâns de persoane. Creativitatea se dovedește a fi o trăsătură general-umană, care 

există în formă latentă la toți oamenii într-o măsură mai mică sau mai mare. Ea nu se 

realizează de la sine, ci este nevoie de acțiuni sistematic organizate bazate pe 

cunoaștere. Creativitatea, în sensul cel mai larg, reprezintă acea capacitate complexă 

a omului, acea structură caracteristică a psihicului care face posibilă opera creatoare. 

L. Taylor vorbeşte despre cele cinci niveluri ale creativităţii, dintre care, la vârsta 

preşcolară singurul nivel ce poate fi atins este cel al creativităţii expresive. Acest tip 

de creativitate se caracterizează printr-o exprimare liberă şi spontană a persoanei, fără 

ca aceasta să fie preocupată ca produsul activităţii sale, să aibă un anumit grad de 

utilitate sau valoare. (de ex. desenul, colajul, activităţile de modelare etc.) [1]. 

Educația plastică reprezintă factorul esențial al educației și dezvoltării 

personalității copilului care se realizează prin cunoașterea frumosului din natură, 

societate receptat, evaluat și cultivat la nivelul sensibilității, al raționalității și al 

creativității umane. Activitățile artistico-plastice constituie un important mijloc de 

dinamizare a vieții copilului, a proceselor sale intelectuale, afectiv-voliționale și 

motivaționale. Totodată, activitatea plastică în mod sporit dezvoltă: 

− creativitatea, 

− spiritul de observație, 

− atenția, 

− reprezentările spațiale, 

− imaginația creativă, 

− interesul și plăcerea de a desena, colora, de a modela, 

− interesul pentru operele de artă.  

De aceea, educatorul trebuie să organizeze activități în care copilul va obține 

efecte plastice, forme spontane, adecvat va aplica tehnici tradiționale și 

netradiționale, va cunoaște elementele limbajului plastic, va identifica forme și culori 

din mediu, va compune în mod original, va folosi corect spațiul plastic. Când credeți 

că copilul a obosit să citească, să scrie, când atenția lui a slăbit când procesul de 

înțelegere s-a întrerupt, puneți-l pe copil să deseneze, modeleze, să creeze sau să 
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cânte”, scria Ușinski C.D. Suhomlinski V. considera că „Intelectul copilului se află 

pe vârful degetelor lui” [7]. 

Încă din preșcolaritate putem vorbi despre acel potențial admirabil al omului – 

creativitatea. Responsabili pentru stimularea creativității copilului sunt: 

1. părinții, 

2. cadrele didactice, 

3. mediul social.  

Creativitatea se dezvoltă prin motivare, încurajare și apreciere. Perioada 

preșcolară este apreciată tot mai mult ca vârsta care cuprinde cea mai importantă 

experienţă educaţională din viaţa unei persoane; pe parcursul ei înregistrăm ritmurile 

cele mai pregnante în dezvoltarea individualităţii umane şi unele din cele mai 

semnificative achiziţii cu ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale. 

La această vârstă, creaţia, chiar dacă nu are valoare pentru „omenire”, este extrem de 

importantă pentru „devenirea umană” a copilului. Omul adult nu poate ajunge la 

forme superioare de expresie a creativităţii, dacă pe treptele timpurii ale evoluţiei sale 

nu s-a dezvoltat potenţialul creativ, nu a fost încurajat să aibă manifestări 

independente şi originale în răspunsuri şi soluţii la problemele apărute în copilărie şi 

tinereţe [3]. 

Profilul psihologic al vârstei preşcolare cuprinde multiple premise favorizante 

pentru cultivarea şi stimularea potenţialului creativ. Avem în vedere dinamismul, 

impetuozitatea şi expresivitatea proprie acestei vârste, acel freamăt permanent sau 

acea vibraţie şi efervescenţă lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism 

creativ, disponibilităţi de exteriorizare spontană şi autoexpresie însufleţită, analog 

oricărui elan creator.  

Receptivitatea şi curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa spontană 

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

atmosfera sau climatul psihosocial în care îşi desfăşoară activitatea copilului pot fi 

„alimentate” şi puse adecvat în valoare prin solicitări şi antrenamente 

corespunzătoare care astfel pot oferi multiple elemente pozitive în stimularea şi 

cultivarea potenţialului intelectual și creativ propriu vârstei preșcolare. 

La vârsta preșcolară copilul are tendința de a se exprima în desenele sale, 

bazându-se pe experienţa personală. De aceea este bine să se acorde copilului 

libertatea de idei, de a găsi mijloace şi forme de prezentare a propriilor impresii 

despre lume, în care să se reflecte emoţiile şi sentimentele trăite. 

Activităţile artistico-plastice constituie un factor de dinamizare şi exprimare a 

vieţii copilului. Motivaţia copilului pentru activităţile artistico-plastice este nevoia de 
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exprimare a propriilor trăiri, nevoia de a reda imaginea într-un mod artistic sau 

plăcerea de a povesti în imagini. Reprezentările plastice ale copilului evoluează 

treptat spre o redare cât mai realistă, alteori intervine imaginaţia creatoare şi trece 

spre fabulaţie, spre ireal.   

Copiii de vârstă preşcolară creează cu migală şi pricepere, sub îndrumarea atentă 

a educatoarei, lucrări practice deosebite, originale, dar mai ales interesante prin 

multitudinea materialelor utilizate şi a variatelor tehnici de lucru folosite în activitatea 

de desen, aplicație sau modelare. Hârtia mototolită, rulată, tăiată sau pliată, resturile 

colorate, seminţele de dovleac, de măr, de fasole pot să se transforme în flori 

multicolore; hârtia glasată ia forma unor obiecte; materialele din natură iau forme 

nebănuite, alcătuind adevărate tablouri de toamnă, iarnă, primăvară sau vară; toate 

aceste materiale pot alcătui adevărate colaje tematice care împodobesc adesea spaţiul 

mirific al grădiniţei [1]. 

Diferitele tipuri de activități practice plastice sunt deosebit de atractive și 

îndrăgite de copii. Prin intermediul acestora, preşcolarii intră în contact cu unele 

forme simple de muncă fizică şi intelectuală, stimulând atât dezvoltarea capacităţilor 

fizice ale copiilor, cât şi a celor intelectuale. De asemenea, se asigură familiarizarea 

copiilor cu unele elemente simple ale activităţii de producţie, precum şi formarea 

unor deprinderi practice de muncă. Copiii au posibilitatea să aplice în practică 

cunoştinţe însuşite în cadrul altor activităţi, ajutându-i să le consolideze şi 

aprofundeze. Prin desfăşurarea activităţilor practice plastice putem educa şi dezvolta 

multe procese psihice (percepţii, reprezentări, spirit de observaţie, atenţia, memoria, 

gândirea, imaginaţia) şi se pun bazele unor însuşiri de personalitate: spiritul de 

iniţiativă, încrederea în posibilităţile proprii, dorinţa de a lucra în colectiv [5]. 

Activitatea artistico-plastică este un cadru ideal pentru descoperirea 

aptitudinilor, este o activitate care produce plăcere, unde are loc constituirea „Eu-lui” 

propriu ca parte integră a societății și ca valoare inedită a mediului social, 

dinamizează procesele de formare a unei personalități creative.  

Cheia succesului în realizarea de către copii a unor lucrări reuşite o constituie şi 

comportamentul educatoarei care trebuie să se bazeze pe dragoste faţă de copil, 

apropiere de el, încurajarea şi valorizarea acestuia. Pentru vârsta preşcolară, există 

numeroase şi variate activităţi plastice, dar se va ţine cont de  particularităţile de 

dezvoltare la fiecare nivel de vârstă, precum şi de gradarea dificultăţii obiectivelor 

care duc la concretizarea tematicii. Fiecare educator va tinde spre: 

− conștientizarea factorilor care determină dezvoltarea imaginației creative a 

preșcolarilor; 
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− identificarea fazelor evoluției desenului infantil al copilului preșcolar; 

− sesizarea caracteristicilor desenului infantil al copilului; 

− explicarea principalelor tehnici de lucru utilizate în activitățile plastice a 

preșcolarilor; 

− explicarea funcțiilor creativității; 

− prezentarea modelului și a acțiunilor logice și articulate; 

− asigurarea cu materiale, crearea condițiilor și motivarea copiilor; 

− respectarea principiilor didactice abordate în literatura artistico-plastică;  

− chibzuirea și elaborarea demersului didactic pentru activitatea plastică [7]. 

Realizarea acestor obiective la copil se va contura comportamentul creator, 

nivelul de inteligență generală, gândirea divergentă, fluența gândirii, receptivitatea 

față de probleme, spiritul de observație, imaginația creatoare, originalitatea, 

capacitatea combinatorie, inițiativa, perseverența, cât și nonconformismul în ideal.  

Însă, orice activitate creatoare, presupune mai întâi un volum de cunoştinţe, 

deprinderi tehnice  și grafice temeinic însușite. 
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Educarea copilului în spiritul responsabilității față de natură și viață, pentru 

păstrarea echilibrului natural, reprezintă un obiectiv major al educației ecologice. 

Aparținând noilor educații, educația ecologică are ca obiectiv principal promovarea 

unei culturi ecologice, bazate pe cunoștințe privind exploatarea rațională a resurselor 

naturale și conservarea mediului înconjurător.  

La etapa actuală formarea culturii ecologice este un obiectiv strategic al 

societății contemporane și unul din obiectivele generale ale învățământului, fapt care 

implică formarea unui sistem de cunoștințe complexe despre natură ca un tot întreg, 

despre unitatea omului, societății și naturii,  formarea competențelor respective, 

orientărilor valorice, conduitei și activității care ar asigura o atitudine responsabilă 

față de natură, axată pe cultura ecologică. Manifestarea culturii ecologice presupune: 

creșterea continua a nivelului de cunoștințe ecologice și a interesului pentru ele; 

diminuarea percepției consumative a naturii; disponibilitatea subiecților pentru 

acțiuni de protecție a mediului ambiant.  

În acest sens formarea culturii ecologice trebuie să cuprindă întreg procesul de 

învățământ, respectând o strictă continuitate, dar și implicarea parteneriatului 

educațional în acest proces, or, sistemul de învățământ prezintă o unitate în care 

insuficiența rezultatelor la o etapă se răsfrânge inevitabil asupra celorlalte.  

Actualmente cercetările științifice evidențiază insuficiența continuității în acest 

proces (S. Nikolaeva, Z. Plohii, G. Chirică ș.a.), dar și diverse tipuri de blocaje 

apărute între partenerii educaționali, care produc tensionări și conflicte între aceștia: 

blocaje ce țin de incompetența partenerilor (exagerarea, minimalizarea, filtrul 

mental, descalificarea pozitivului, cunoașterea insuficientă a partenerului sau a 

procesului educativ); blocaje ce țin de sfera economică (gândirea distorsionată de 

tipul “totul se face numai cu plată”, comportare arogantă “noi plătim bine…”, 

comportare umilită “nu suntem în stare a plăti…”; blocaje ce țin  de sfera socio-

afectivă (saltul pripit spre concluzii, supergeneralizarea, etichetarea partenerului, 

desconsiderarea partenerului, afirmații categorice); blocaje ce țin de sfera socio-
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culturală (raționament afectiv, antipatia, agresivitatea, impulsivitatea, neîncrederea în 

forțele proprii) (L. Cuznețov). 

Se constată deci, atât discontinuitate cât și insuficiență în parteneriatul 

educațional privind formarea culturii ecologice la copii. Din această perspectivă se 

impune o coordonare a obiectivelor și conținuturilor pentru toate treptele de 

învățământ, dar și implicarea tuturor partenerilor educaționali privind realizarea 

acestui proces. 

Prin aceasta urmărim o dimensiune particulară a educației, orientată la formarea 

conștiinței ecologice a copiilor/elevilor prin sensibilizarea acestora faţă de 

ecosistemul în care își desfăşoară activitatea, la optimizarea relaţiei dintre om şi 

natura înconjurătoare [4, p.135].  

Educația ecologică sau educaţia cu privire la mediu se referă la relaţia dintre om 

şi natură. Educația ecologică este întemeiată pe înţelegerea valorii netrecătoare a 

naturii şi a tot ce este viu pe Pământ. Ea orientează omul spre atitudinea grijulie faţă 

de natură, resursele ei şi bogăţiile minerale, floră şi faună. Fiecare om trebuie să 

participe, după puteri, la prevenirea catastrofei ecologice. Combaterea poluării, 

conservarea şi dezvoltarea unui mediu ambiant sănătos şi prosper solicită, în primul 

rând, conştientizarea tuturor locuitorilor globului asupra gravităţii problemelor 

ecologice, asupra consecinţelor prezente şi posibile ale acestora asupra lumii [5, 

pp.100-101]. 

Educarea copiilor în acest scop, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei 

comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi 

devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii 

comunităţi, motiv pentru care se necesită a fi creat și implementat un parteneriat 

educațional și cel dintâi dintre grădiniţă şi familie. Termenul parteneriat este „definit 

ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de specialitate, 

parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai 

multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Constantin Cucoş clasifică diferitele tipuri de parteneriat educațional: 

 în funcție de domeniul de colaborare:  

• parteneriate în vederea finanţării derulării unor proiecte;  

• parteneriate de realizarea a unor proiecte comune de dezvoltare 

instituţională;  

• parteneriate de dezvoltare a unor proiecte comune didactice;  

• parteneriate ce vizează contracte de cercetare;  

• parteneriate ce au ca scop activităţile de formare profesională;  
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• parteneriate în vederea organizării de manifestări ştiinţifice şi publicarea 

produselor;  

• parteneriate de iniţiere, derulare, evaluare a unor programe internaţionale.  

 în funcţie de scopul şi obiectivele urmărite:  

• parteneriate de reprezentare: federaţii, uniuni, consilii, alianţe, coaliţii;  

• parteneriate operaţionale cu proiecte concrete ca motiv al asocierii.   

 în funcţie de durata de desfăşurare: 

• parteneriate pe termen scurt;  

• parteneriate pe termen mediu;   

• parteneriate pe termen lung.    

 în funcţie de forma de finanţare:   

• parteneriate cu finanţare integrală;  

• parteneriate cu finanţare parţială;  

• parteneriate fără finanţare;  

• parteneriate cu autofinanţare.     

 în funcţie de tipul de unitate:   

• unitate de învăţământ;  

• agent economic;  

• sindicat reprezentativ;  

• instituţii şi organisme guvernamentale centrale/locale;  

• instituţii nonguvernamentale.   

 în funcţie de tipul de reţea.    

 în funcţie de domeniul de interes.   

Pentru realizarea unui parteneriat de succes sunt necesare parcurgerea unor 

„etape de explorare – evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – 

verificare – reglementare – consolidare – acţionare – implementare – evaluare”. 

Astfel este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: 

comunicare, coordonare, cooperare şi parteneriat. Parteneriatul reprezintă o formă 

avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt 

formele intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea 

reprezintă punctul de plecare în vederea realizării parteneriatului între două sau mai 

multe părţi. 

Funcţia de părinte este o ,,meserie” şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influența pe care o exercită 

prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia ce trebuie dată copilului, 
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pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi 

diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. Unitatea de acţiune 

a celor doi factori (grădiniţă-familie) în opera de formare a copilului este condiţionată 

de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi o bună cunoaştere reciprocă. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru 

atingerea și realizarea unor obiective în ceea ce priveşte formarea culturii ecologice a 

preşcolarilor, printre ele se numără: 

• dezvoltarea interesului şi curiozităţii faţă de orizontul înconjurător;   

• trezirea curiozităţii şi interesului pentru natură prin activităţi ecologice;  

• dezvoltarea unui comportament adecvat în natură, evaluând corespunzător 

urmările posibile ale faptei lor;   

• înţelegerea conexiunilor din natură şi a faptului că distrugerea acestora ar avea 

urmări negative pentru om; 

• formarea unei atitudini adecvate faţă de relaţiile omului cu natura;  

• formarea capacităţii de a simţi şi înţelege factorii poluanţi şi efectele lor în 

natură; 

• dezvoltarea unor abilităţi de predicţie (ce s-ar întâmpla dacă...?);  

• dezvoltarea capacității de investigare a mediului înconjurător în vederea formării 

conştiinţei ecologice a copiilor, a capacităţii de transfer, de valorificare şi 

aplicare a experienţei asimilate.  

Pentru a conştientiza mai bine necesitatea protecţiei mediului, a ocrotirii vieţii în 

cele mai variate forme ale sale, se pot organiza o serie de acţiuni cu copiii: 

- Observări spontane, observări pe termen lung;  

- Plimbări, excursii, vizite în parcuri, muzee etc;  

- Lecturarea unor texte inspirate de fauna şi flora noastră;  

- Expuneri de diapozitive;  

- Vizionarea unor emisiuni TV pe teme de educaţie ecologică;   

- Formarea de cercuri ecologice: „Eco-piticii”, „Să iubim pământul şi natura”, 

„Ocrotim viaţa” și multe altele, important să avem timp și dorință. 

De ce se consideră necesar și eficient parteneriatul educațional grădiniță-

familie? Pentru că părinţii trebuie să se autoeduce şi să-şi controleze comportamentul 

astfel încât să aibă o comportare prin care să le ofere copiilor, în permanenţă, 

exemple demne de urmat. Preocuparea părinţilor de a păstra ordinea şi curăţenia în 

casă îi va învăţa pe copii să aibă grijă de igiena locuinţei şi a viitorului loc de muncă. 

Părinţii sunt modele și pentru alte tipuri de educații: în educaţia intelectuală, estetică 

şi morală. Ar fi o greşeală dacă am socoti că educaţia intelectuală a copiilor revine în 
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întregime numai grădiniței, şcolii şi că familia nu are nimic de făcut; la educaţia 

intelectuală a copiilor contribuie exemplul părinţilor care studiază pentru ridicarea 

calificării lor profesionale, pentru perfecţionarea cunoştinţelor de specialitate, în 

scopul obţinerii unor rezultate mai bune la locul de muncă.  

Exemplul părinţilor în educaţia estetică urmăreşte să le dezvolte copiilor 

capacitatea de a descoperi ceea ce este frumos în natură, în societate, în artă, în viaţa 

de toate zilele, să le dezvolte gustul pentru frumos, priceperea de a-i aprecia în mod 

corect în activitatea lor. Natura îşi dezvăluie frumuseţea oricui se apropie de ea cu 

dragoste și cu dorinţa de a o cunoaşte. Să nu desconsiderăm acest tezaur nesfârşit de 

frumuseţe. Să admirăm împreună răsăritul şi apusul soarelui. Copiii învaţă de la noi 

cum aranjăm locuinţa; ei învaţă că există o estetică a mesei realizată în aranjarea, 

prezentarea şi servirea felurilor de mâncare precum şi felul civilizat de a lua masa. 

Conduita noastră trebuie să fie un exemplu personal de la gust, simplitate, eleganţă, 

politeţe, sinceritate, demnitate personală, modestie şi curaj dar şi de combatere a urii, 

artificialităţii şi necuviinţei. Viaţa noastră trebuie să fie model în orice clipă. 

Obişnuindu-ne noi înşine cu o viaţă frumoasă şi educativă din toate punctele de 

vedere, colaborând cu grădiniţa, vom realiza unitatea de influenţe şi cerinţe faţă de 

copii în condiţii optime pentru formarea tinerei generaţii şi a oamenilor de omenie. 

Problemele de mediu sunt globale ca scop, dar sunt puse în practică la nivel 

individual sau comunitar. Copiii şi părinţii sunt ineficienţi în faţa problemei ozonului 

pe scară planetară, dar îşi dau seama că, învățând împreună să nu folosească anumite 

tipuri de materiale plastice, vor contribui la reducerea substanţelor chimice care îl 

afectează. Astfel, vor înţelege cum comportamentul lor influenţează problemele 

globale ale omenirii. De aceea, prin prezentul articol, am tins să valorificăm impactul 

parteneriatului familie - grădiniță, detaliind dimensiunile implicării celor doi subiecți 

în favoarea copilului (M. Henripin, V. Ross, 1976): 

1. Dimensiunea relației părinte-copil; 

2. Dimensiunea relaţiei familie-grădiniță. 

Elaborarea și implementarea unei strategii de formare a culturii ecologice pe 

aceste dimensiuni vor ajuta şi părinţii, educatorii şi copiii să înţeleagă că propriile 

acţiuni la nivel local previn şi contribuie la rezolvarea problemelor de mediu. 

Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi 

anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu 

grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. O 

educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. Pe de altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi 
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eficienţă în condiţiile în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ 

desfăşurat în cadrul grădiniţei. De aceea părintele trebuie să fie model în faţa 

copilului şi să nu facă în faţa lui ceea ce nu vrea să facă şi copilul mai târziu. Familia 

educă cinstea, omenia, sinceritatea, demnitatea, hărnicia, spiritul adevărului şi al 

dreptăţii. Grădiniţa completează educaţia copiilor primită în familie, astfel sarcinile 

educaţiei se împart între cele două. 

Toate aceste motivaţii conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre 

familie şi grădiniţă, în care spre beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa 

grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să 

devină parteneri reali în educaţia copiilor lor.  
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A COPIILOR DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ 

Olga Tarlev, doctorandă, UST 

În momentul de față, în condițiile unui dezastru ecologic iminent, educația 

ecologică și instruirea oamenilor din diferite categorii de vârste sau profesii, 

constituie o prioritate de o importanță deosebită. Educația ecologică este un proces al 

cărui scop este de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilorprin asigurarea cu mijloace 

necesare pentru a soluționa și preveni problemele de mediu. În caz contrar, 

generațiile din urmă vor fi cei pe umerii cărora cade responsabilitatea unei serii 

întregi de probleme legate de degradarea calității mediului înconjurător, ca rezultat al 

activității umane.Totuși, este un domeniu care se cultivă în societate încă din 

perioada preșcolară, întrucât dezvoltă anumite calități și deprinderi pentru a respecta 

și gestiona corect resursele naturale. Demarând, educarea unei noi generații, 

conștiente și cu o viziune corectă asupra mediului înconjurător, constituie un prim pas 

în prevenirea mai multor probleme care vizează direct mediul înconjurător. 

Educația preșcolară este etapa inițială a educației pe tot parcursul vieții, care 

bune bazele dedezvoltare a cunoștințelor, afecțiunii, voinței și comportamentului 

copiilor. Aceasta este vârsta oportună pentru a începe formarea viitorului cetățean din 

toate punctele de vedere.Particularitățile de vârstă permit mai ușor trezirea în copii a 

sentimentelor şi atitudinilor pozitive faţă de mediu, precum și formarea și dezvoltarea 

conștiinței ecologice și implicit a unui comportament adecvat.Până la vârsta de 7 ani 

se formează personalitatea unui copil, din acest motiv,este important ca copiii să 

adopte un comportament corect în raport cu mediul înconjurător. Abordarea instruirii 

ecologice încă din grădiniţă reprezintă abordarea anumitor particularităţi 

metodologice al căror scop final este formarea unor deprinderi de comportament 

orientate spre protejarea mediului înconjurător. Interesul şi dragostea pentru natură 

sunt la majoritatea copiilor instinctive, iar curiozitatea, dorința de a imita adultul, 

răspunsul emoțional puternic sunt câteva dintre caracteristicile vârstei preșcolare care 

facilitează educația ecologică în grădiniță. Odată ce copiii noștri vor vedea și vor 

înțelege frumusețea naturii se vor transforma într-un adult care apreciază lucrurile 

mici și vor avea grijă de mediul ce-l înconjoară. Însă nu poți înțelege necesitatea 

protecției mediului înconjurător fără a înțelege contextul, inter-relațiile și 

condiționalitatea în natură, dependența oamenilor de natură și impactul activităților 

acestora asupra mediului, inclusiv posibilitățile de minimizare sau eliminare a 

consecințelor.  

CZU: 372.32
FORMAREA CULTURII ECOLOGICE  

137



Comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă 

sunt cele care îi vor însoți pe tot parcursul vieții. De aceea, în educaţia realizată în 

grădiniţă trebuie să pornim de la interesul firesc al copiilor pentru plante şi animale, 

pentru ceea ce reprezintă, în general, natura pentru ei. Efectele formative ale 

stimulilor externi asupra unui copil nu pot fi înțelese fără a cunoaște condițiile 

interne. Din acest motiv, plantarea unei flori va fi trezi interesul și îi va învăța ce 

înseamnă și cum să aibă grijă corect. După o perioadă vor observacreșterea 

floriidezvoltând în ei un simț al responsabilității.Vorînțelege de fapt microelementele 

mediului înconjurător și vor înțelege cum trebuie să aibă grijă de lumea din jurul lor, 

întrucât acesta le afectează în mod direct starea de sănătate și capacitatea de 

dezvoltare. Preşcolarii trebuie să conștientizeze că de fapt bunăstarea mediului ne 

aparține tuturor, iar fiecare acţiune negativă a noastră, oricât de insignificantă ar fi, 

poate să afecteze în mod distructiv natura. 

Există păreri împărțite referitor la capacitatea de înțelegere a copiilor până la 7 

ani, a importanței ecologiei și conservării naturii.Din punctul meu de vedere, copiii 

mici percep intens această problemă prin prisma emoțiilor. De aceea abordarea unei 

metode corespunzătoare în educarea acestora este imperativă. Unul dintre domeniile 

de aplicare a ecopsihologiei este educația de mediueste o combinație de conținuturi, 

cunoștințe și abilități legate atât de zona umanistă care se ocupă de educație, cât și de 

domeniul științific care studiază problemele de mediu și ecologie. O abordare în 

educație de natură ecopsihologicăafectează individul fiecare dintre nivelurile fizico-

senzoriale (corp), cognitive (mintea), emoțional-afective (inima) și spirituale 

(sufletești), cultivându-le prin promovarea relațiilor ecologice cu ei înșiși, cu ceilalți 

și cu restul lumii, bazându-se pe atenție, ascultare, respect, prezență, empatie, dialog 

și sinergie.  

Educația ecologică poate fi aplicată prin diverse tipuri de activități, în funcție de 

vârstă și interese: școlare și extrașcolare, științifice, artistice și chiar sportive, prin 

implicarea unor experimente, observații, excursii, acțiuni de conservare a naturii, 

jocuri, vizionarea emisiunilor televizate cu scop educațional sau a filmelor artistice cu 

mesaj ecologic etc. Din acest motiv, utilizarea cărților și videoclipurilor 

educaționalenu reprezintă metode suficiente în educația ecologică în rândul copiilor, 

copii trebuie să-și vadă părinții sau educatorii care fac grădinărit în aer liber sau să 

petreacă timp jucându-se în natură. Deci, este important ca noi, cei ce avem misiunea 

de a-i educa pe cei mici, să avem o conştiinţă ecologică bine conturată, pentru ca 

acţiunile pe care le desfăşurăm să fie eficiente şi credibile în faţa copiilor.  
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Un alt aspect în furnizarea unei educații corecte, este conștientizarea copiilor 

despre ei înșiși ca parte a naturii vii. Preșcolariivor învăța săidentifice asemănărilecu 

natura,comparându-le cu ei înșiși. Un exemplu plauzibil ar fi cel al unui 

animal/plantăcare este rănit, suferă, îl doare, se mișcă, mănâncă, respiră - ca el. Astfel 

determinând acțiunea preșcolarului în formarea relației cu natura în următoarele 

etapele de dezvoltare, care la rândul lor presupun formarea intereselor, nevoilor, 

experiențelor, emoțiilor și sensibilității, cunoștințe, etc. Un exemplu ar fi necesitarea 

fiecărei ființe vii de pe planetă de apă și mâncare și cum lipsa acestora ne afectează în 

egală măsură sănătatea și dezvoltarea continuă. Astfel, preșcolarul începe să înțeleagă 

importanța îngrijirii și protecției naturii, abordând o decență în atitudine și înțelegând 

prin propriile necesități, de ce dezvoltarea unei relații armonioase cu mediul 

înconjurător este importantă pentru sănătatea lor pe termen lung, asta fiind de departe 

este poate una dintre cele mai importante lecții pe care trebuie să îi învățăm. 

Mai mult, implicarea și acordarea atenției asuprea naturii stimulează copii să 

dezvolte o atitudine estetică pronunțată față de fenomenele naturale, fiind inspirați de 

frumusețea și culorile naturii. De asemenea copiilor li se dezvoltă gândirea artistică și 

aceștia formează judecăți estetice, dezvoltă bune maniere, obiceiuri și viziune asupra 

lumii.În ceea ce privește planul preșcolar de pregătire ecologică, acesta implică lumea 

naturală pentru a susține obiective duale care adresează copilului valori de dezvoltare 

și conservare. Acestea includ dezvoltarea lumii copilului (în total domenii - cognitive, 

fizice, sociale, emoționale, estetice și spirituale) și dezvoltarea unei identități 

ecologice sau etică de mediu. Desigur, toate activitățile implică părinții ale căror 

beneficii sunt de neprețuit. Ne ajută atât cu implementarea activităților, cât și cu 

gestionarea copiilor pentru a separa deșeurile menajere. Orientarea preșcolarilor spre 

natură este o modalitate de alfabetizare ecologică, pentru educa generații conștiente și 

responsabile.  

Conceptul legăturii dintre viața de zi cu zi și alfabetizarea ecologică a continuat 

să evolueze la forma actuală a așa-numitei alfabetizări funcționale. Cuvântul 

„funcțional” descrie relația de alfabetizare cu un context social specific. Această 

desemnare nu mai este asociată doar cu capacitatea de a citi, scrie și număra, ci și cu 

alte domenii ale activității umane. Conceptul de alfabetizare funcționalăpoate fi 

termenul imperativ al tuturor alfabetizării și ar determina modul în care oamenii sunt 

capabili să își folosească cunoștințele și abilitățile din toate domeniile posibile ale 

activității umane pentru a funcționa întimpul de azi. 

În concluzie, instruirea ecologică a copiilor de vârstă preșcolară are semnificaţia 

deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi mediul de viaţă, care nu 
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este numai al său, ci şi al plantelor şi animalelor. Astăzi, percepem fundamentele 

științei ecologice ca o parte importantă a învățării copiilor de vârstă preșcolară, ce 

ajută la crearea bazelor elementare deschise și atitudinea responsabilă a copilului față 

de mediu. 
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CZU: 37.015.3 

IDENTIFICAREA ROLURILOR DE ECHIPĂ - SOLUȚIE  

PENTRU ORGANIZAREA EFICIENTĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE  

PE GRUPE DE ELEVI 

Ina Voroniuc, psiholog, grad didactic superior 

Ecaterina Lopatiuc, psiholog, grad didactic II 

Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra”, mun. Chișinău 

Studiile de psihologie şi de pedagogie demonstrează faptul că organizarea 

eficientă a activităţii didactice pe grupe de elevi are influenţă benefică semnificativă 

asupra randamentului şcolar, asupra coeziunii colectivului, asupra dezvoltării 

intelectuale, estetice, asupra formării comportamentului moral, deci un impact 

considerabil asupra dezvoltării, în ansamblu, a personalităţii elevilor. 

Experiența în domeniul serviciului psihologic ne permite să afirmăm că frecvent 

activitățile de grup rezultă cu conflicte între elevi, neînțelegeri, exluderea, neglijarea 

sau izolarea unor coechipieri, subestimarea rolurilor, etc. De multe ori chiar cadrul 

didactic evaluează doar rezultatul final, aprecierea fiind axată pe liderii grupelor, fără 

a pune în valoare și celelalte roluri care de asemenea au avut o contribuție 

semnificativă. Efectele acestora sunt profunde şi nefaste, putând însoţi individul de-a 

lungul întregii sale vieţi. 

„Ce stă în spatele performanței sau nereuşitei unei activități pe grupe? Care 

sunt factorii cu efect direct asupra succesului sau eşecului echipelor?” - acestea sunt 

doar câteva întrebări la care ne-am propus să aflăm răspunsul atât din literatura de 

specialitate cât și prin experimentarea unor tehnici și metode de lucru cu elevii și 

cadrele didactice din cadrul Liceului Teoretic „Miguel de Cervantes”. 

Munca în echipă sau în grupuri este inclusă în definiţia învăţării centrate pe elev.  

Învăţarea centrată pe elev are loc atunci când elevii muncesc atât în grupuri, cât 

şi individual, pentru a explora probleme şi a deveni manipulatori activi de cunoştinţe, 

mai degrabă decât receptori pasivi ai acestora [4]. 

O diferenţă majoră între grupuri şi echipe este că cele din urmă sunt mai 

orientate spre un scop. Rolul în echipă descrie tiparul caracteristic de comportament 

al unui membru al echipei faţă de ceilalţi, ce poate ajuta sau împiedica eficienţa 

echipei. Printre avantajele muncii în echipă se numără: 

• încurajarea elevilor să înveţe şi să muncească împreună; 

• pregătire mai bună a elevilor pentru a-şi ocupa locul pe piaţa muncii; 

• posibilitatea ca elevii să participe mai eficient în contextele sociale; 
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• sprijinirea elevilor să respecte valoarea tuturor indivizilor – un aspect 

important într-un sistem educaţional pe deplin inclusiv; 

• facilitarea schimbului de cunoştinţe şi experienţă între elevi, etc. 

Frecvent, atunci când plănuim munca în echipă, ne concentrăm asupra sarcinii şi 

ignorăm persoanele implicate. Teoria Rolurilor în echipă ale lui Meredith Belbin, un 

cercetător și teoretician în domeniul managementului, cunoscut în special pentru 

munca sa în domeniul gestionării echipelor, poate constitui un ajutor util pentru 

felurile de comportament pe care le putem identifica atunci când ne propunem să 

observăm elevii. 

Belbin a fost surprins să descopere că nu există o legătură direct proporțională 

între nivelul ridicat de inteligență al membrilor şi performanța la nivel de echipă. 

Dimpotrivă, nivelul de eşec a fost mai mare în cadrul echipei formate din membri 

inteligenți decât în cadrul echipelor formate din indivizi cu un nivel de inteligență 

mai scăzut, observându-se că de cele mai multe ori echipele „intelectuale” sunt 

disfuncționale. Cercetătorul a ajuns la concluzia că nu nivelul ridicat de inteligență al 

membrilor transformă echipele în unele performante, ci diversitatea 

comportamentelor membrilor. În urma acestui studiu, au fost definite nouă tipuri de 

comportamente în cadrul echipei: coordonatorul, formatorul, fabrica, monitorul – 

evaluatorul, implementatorul, investigatorul de resurse, coechipierul, finalizatorul, 

expertul [1]. 

Astfel, Belbin definea rolurile într-o echipă ca fiind „tendința de a ne comporta, 

de a contribui şi relaționa cu ceilalți într-un mod aparte” raportându-ne la 

comportamentul şi nu la personalitatea sau inteligența fiecăruia. Pentru a avea o 

echipă capabilă de a-şi îndeplini eficient scopul, trebuie să ne asigurăm că cele nouă 

roluri sunt acoperite şi interacționează între ele. Acestea nu sunt neapărat identice cu 

rolurile efective ale membrilor şi, mai mult decât atât, o persoană îşi asumă în funcție 

de situație mai multe roluri [2]. 

Fiecare rol are şi puncte slabe, dar sunt admise în cadrul echipei datorită 

impactului pozitiv asupra rezultatului pe care îl au punctele forte. Generatorul de idei 

poate fi ignorant în fața ideilor celorlalți şi câteodată uituc, analistul resurselor îşi 

pierde prea repede entuziasmul şi interesul pentru o anumită idee, se confruntă la 

nivel de performanță cu lipsa structurii şi mult timp excesiv investit în zona de 

relaționare în detrimentul finalizării, evaluatorul poate fi lent şi foarte critic, 

coordonatorul are tendința să delege toate sarcinile lăsându-şi doar responsabilitatea 

delegării, implementatorul poate fi reticent la schimbarea planurilor chiar şi atunci 

când aspectele pozitive sunt evidente, finalizatorul poate fi un perfecționist dus la 
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extrem care acordă mai mare importanță sarcinilor decât deciziilor, animatorul este 

nehotărât, moderatorul poate deveni agresiv în fața colegilor din dorința de a 

îndeplini sarcinile eficient, specialiştii se focalizează doar pe aria lor de interes [2]. 

Observațiile din cadrul activităților desfășurate cu elevii, dar și cu cadrele 

ddidactice, ne permit să constatăm că profilul individual al rolurilor de echipă ne 

ajută să ne înţelegem mai bine pe noi înşine, ne explică anumite abordări şi preferinţe 

proprii prin prisma unui concept. Dacă reuşim să ne descoperim pe noi înşine prin 

prisma acestor roluri, cu siguranţă că putem să-i înţelegem şi pe cei din jurul nostru 

folosind acelaşi procedeu. Prin intermendiul rolurilor de echipă putem înţelege şi 

interpreta mai bine informaţiile pe care le deţinem despre noi înşine şi despre 

persoanele cu care lucrăm.  

Reieșind din cele expuse, informaţiile despre rolurile de echipă pe care le posedă 

elevii ne pot ajuta să construim o echipă sau un grup de lucru echilibrat, eficient. 

Echilibrul echipei reprezintă un concept foarte important în cadrul teoriei rolurilor de 

echipă deoarece rezultatele cercetărilor au demonstat că echipele echilibrate sunt cele 

care au rezultatele cele mai bune. Acest lucru presupune ca echipa să deţină acele 

roluri cerute de natura obiectivelor şi a contextului în care se află ea şi în acelaşi timp 

să nu existe în cadrul echipei prea multe roluri de acelaşi tip care pot intra în conflict. 

Identificarea rolului pe care îl poate juca o persoană este importantă de asemenea și 

pentru că permite ca: persoana care formează echipa, să facă alegeri mai bune în ceea 

ce priveşte componenţa echipei; individul să se cunoască mai bine astfel încât să 

poată să-şi organizeze punctele tari şi slabe şi să lucreze mai eficient în echipă; 

echipa să-şi adapteze felul în care răspunde cerinţelor sarcinii propuse [6].  

În continuare propunem o activitate cu elevii care are ca scop să descopere, 

identifice și explice preferințele dar și capacitățile elevilor pentru a-și asuma anumite 

roluri, să scoată în evidență importanța fiecărui rol într-o echipă de succes, 

construirea și dezvoltarea unei echipe/ grup eficient și echilibrat. Reieșind din 

particularitățile de vârstă ale elevilor, cât și din specificul organizării activităţilor 

didactice pe grupe la treapta de gimnaziu și liceu propunem un model de fișe cu 

descrierea a 6 roluri prin prisma simbolistică a pălăriilor: „Bancherul” (învestigator 

de resurse), „Napoleon” (președenția echipei), „Omul cu imagine”(cel care are 

grijă de aspectul proiectului, detalii), „Oxford” (sursa de idei), „Soldatul” 

(implementatorul), „Vrăjitorul” (Gică-Contra).  

Activitatea „Pălăriile cu roluri” 

Pentru început cadrul didactic va pregăti diverse materiale de lucru (hârtie 

colorată, reviste, clei, foarfece, panglici de diverse culori, sau orice alte lucruri 

143



creative). Clasa va fi împărțită în echipe a câte 6-9 membri fiecare. Pe o masă 

comună se vor amplasa toate materialele, dar cu condiția ca numărul acestora să fie 

limitat. De ex. în situația când sunt formate 4 echipe - se vor pune doar 2 perechi de 

foarfece, 3 reviste etc. Acest lucru se realizează intenționat pentru a simula situațiile 

din viața reală (lipsa unor materiale, posibilități etc. ne va ajuta să descoperim rolul 

de bancher). Toate grupele primesc o sarcină comună de lucru, ca de ex.: Realizați un 

spot publicitar ”Ești ceea ce mănânci!”, având la dispoziție 10 min pănă la 

prezentare. Se propune folosirea materialelor, care se află pe o masa comună (în fața 

clasei). Profesorul le oferă libertatea de a se organiza pentru a strânge informații, 

materiale și de a elabora proiectul. După expirarea timpului rezervat elevii vor 

prezenta proiectul în fața tuturor colegilor.  

Observaţi că, deşi membrii fiecărui grup au format o singură echipă, aceştia şi-

au asumat roluri diferite. Pentru a se decide ce să facă, au existat probabil persoane 

care au avut ideile iniţiale şi altele care au sugerat probabil cum anume să se realizeze 

ideea pe care au ales-o. Au existat indivizi care au fost gânditorii şi alţii care au 

realizat activ sarcina practică, care s-au ocupat de oformare, de aspectul proiectului. 

Unii şi-au asumat poate un rol de conducere, în timp ce alţii au acţionat ca asistenţi, 

vor exista elevi care vor aduce materialele de pe masa în primul minut și vor avea 

grijă ca să nu le ia alte grupe, vor fi situații când cineva va critica orice idee, sau care 

nu vor contribui cu nimic la proiect deoarece nevoile sale nu se pliază pe nevoie 

grupului etc.  

După finalizarea prezentărilor se propun întrebări de reflecție: cum a reuşit 

grupul să facă ceea ce a făcut, dacă toţi au făcut acelaşi lucru în timpul activităţii, 

dacă cineva a devenit „conducător”, şi dacă da, cum anume s-a întâmplat aceasta, 

dacă cineva a fost marginalizat, şi dacă da, cum anume şi de ce s-a întâmplat aşa 

ceva, ce a ajutat munca în echipă şi ce a împiedicat munca în echipă, ce roluri au 

jucat fiecare elev pentru a realiza obiectivele echipei și ce s-ar fi întâmplat dacă toţi ar 

fi făcut aceleaşi lucruri, ce calități i-au condus să-și asume anumite roluri, etc. 

Pentru a explica pe înțelesul elevilor diversitatea și importanța rolurilor am 

elaborat un set de fișe „Pălăriile cu roluri”. Astfel, în urma prezentării fiecărei pălării 

(rol), de către cadrul didactic, copiii își vor identifica propriul rol și al colegilor 

manifestat în cadrul echipei. Profesorul va argumenta și valorifica importanța fiecărui 

rol în realizarea cu succes a produsului, și va rezuma prin a spune că munca în echipă 

presupune adesea o varietate de abilităţi, dacă o sarcină urmează a fi realizată, şi că 

fiecare dintre ei vine cu abilităţi individuale ce contribuie la realizarea proiectului. Nu 

ar trebui să ignorăm contribuţiile potenţiale ale persoanelor cu alte roluri în fiecare 
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etapă. Faptul că un rol anume apare în mai multe etape nu înseamnă că o persoană cu 

acest rol este mai importantă, pentru că toate rolurile sunt deopotrivă importante 

pentru o muncă eficientă în echipă (de ex. în echipele unde nimeni nu a avut grija să 

ia materiale de lucru la timp (omul cu resurse) – atunci echipa a avut de suferit, 

pentru că nu avea instrumente necesare de a realiza produsul în intervalul de timp 

cerut). Cu toate acestea, nu este absolut necesar ca fiecare echipă să cuprindă toate 

rolurile, ci doar ca ele sa fie prezente. De ex. în echipele mici o persoană poate avea 

mai mult de un singur rol. 

La finele activității se propun și alte întrebări spre reflecție: 

✓ Ce aş putea face diferit în viitor?  

✓ Ce am învăţat referitor la rolul meu/a colegilor în munca în echipă? 

✓ Ce am învăţat despre mine însumi? 

Elevii care refuză implicarea trebuie susținuți cel mai mult de profesor și de 

grup. Ei nu trebuie îndepărtați sau descurajați prin ignorarea de către ceilalți. Acești 

elevi trebuie îndrumați către strângerea de informații valorificându-le abilitățile lor 

unice și care, la prima vedere, ar părea că nu își au rostul într-un proiect precum cel 

prezentat mai sus. Dacă acest elev este un bun orator, lui i se va da dreptul de a 

prezenta grupa, produsul, de a vorbi despre materialele celorlalți elevi, despre 

maniera cum vor fi ele îmbinate și va avea sarcina de a convinge juriul că grupa sa 

merită să câștige competiția. Dacă are abilități practice, atunci acest elev trebuie 

îndrumat pe viitor către crearea unui colaj prin care să se valorifice informațiile 

culese astfel încât să aducă un plus de originalitate grupei și să demonstreze că și el s-

a implicat la fel ca și ceilalți în proiect. Profesorul trebuie să-i învețe pe toți elevii să 

se susțină unul pe celălalt, să se încurajeze și să se implice deopotrivă în realizarea 

sarcinilor. Este important să-i învățăm pe copii ca liderul grupului după prezentarea 

produsului să enumere rolul fiecărui membru a echipei - element principal în 

prevenirea conflictelor, marginalizării sau neglijării unor membri.  

În concluzie, aflarea rolului fiecărui membru al echipei ne oferă un răspuns legat 

de dinamică, ne justifică anumite comportamente ale elevilor și ne oferă soluții pentru 

conflictele apărute. Pentru a evita apariția fricțiunilor și conflictelor în cadrul 

echipelor, se recomandă ca cadrul didactic să identifice grupuri de persoane cu 

diverse roluri, care pot lucra împreună şi îşi pot complementa reciproc atu-urile şi 

slăbiciunile, să descopere combinația optimă a membrilor într-o echipă/grup de lucru, 

a combinației care duce spre succes, autoafirmare și dezvoltare personală. Ca direcții 

viitoare de cercetare, considerăm că o analiză mai minuțioasă a muncii în echipă în 

cadrul activităților școlare ar fi mai mult decât binevenită, atât pentru cadre didactice, 

145



psihologi cât și pentru alți cercetători (care ar dobândi astfel un nivel mai ridicat de 

înțelegere a fenomenului). 

 BANCHERUL 

 Investigator de resurse - Preferă să 

cerceteze, să dobândească şi să adune 

informaţii, materiale necesare grupului. 

Fiind un bun negociator și comunicator 

acesta aduce rapid idei și informații dinafară, 

și oferă echipei entuziasmul necesar 

îndeosebi la începutul unui nou proiect.  

 Deşi nu este cea mai creativă persoană, ştie 

să îmbunătăţească şi să dezvolte ideile 

altora. Este vînzătorul, diplomatul și 

exploratorul echipei. Susţine întotdeauna 

echipa şi întreţine spiritul de echipă. Pentru 

el, echipa este pe primul loc. 

 NAPOLEON 

 Este principalul candidat la președenția 

echipei, deoarece are calitatea de a se detașa 

și a privi imaginea de ansamblu. Este 

persoana care organizează echipa, atribuie 

responsabilităţile, îi place să fie importantă, 

să conducă toate activităţile, are încredere în 

sine, îi place să domine, însă nu domină 

mereu toate discuțiile, deoarece poate fi 

conservator. Încearcă să folosească întregul 

potenţial al echipei sale. Uneori nu sunt 

plăcuți, dar sunt respectați. 

 OMUL IMAGINE 

 Este caracterizat de atenția pentru detaliu, 

acuratețe, calitatea și aspectul produsului 

final al muncii. Se va asigura că totul este în 

regulă, însă poate fi exasperant cu 

îngrijorarea sa excesivă și atenția pentru 

detaliu, în detrimentul respectării termenelor 

limită, precum și datorită faptului că refuză 

să împartă însărcinarile cu altcineva. 

 Este tipul inovativ, inventiv, creativ, 

original, plin de imaginație. 

 OXFORD 

 Sursa de idei - Este o persoană ce gândeşte 

original şi care concepe idei, sugestii noi pe 

care le propune (uneori impune) echipei. 

Are multă imaginaţie, idei excelente, dar 

dacă îi sunt date unele sugestii sau este 

criticată, se poate supăra. Uneori poate fi 

discretă în privinţa prioritizării propriilor 

scopuri în detrimentul obiectivelor echipei 

pentru a-şi implementa ideile.  

 Este sursa ideilor, propunerilor și 

sugestiilor originale și totodată radicale. 

 SOLDATUL 

 Implementatorul - Este cel care transformă 

ideile, deciziile și strategiile grupului în 

fapte și nu îi place să piardă timpul. Numit 

 VRĂJITORUL 

 Gică-Contra - Este persoana care adoptă 

întotdeauna puncte de vedere diferite de 

cele ale majorității, deseori fiind împotriva 
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inițial Lucrătorul, acesta este caracterizat de 

sistematizare, simț practic, loialitate, 

eficiență și este demn de încredere. Poate fi 

executor al sarcinilor evitate de toți ceilalți. 

Adesea se supune politicilor și regulilor 

grupului. Este un voluntar înnăscut. 

unei idei deja acceptată de grup; are ceva de 

comentat tot timpul. Poate deveni 

hipercritic.  

Partea pozitivă este că este serios, prudent, 

gînditor critic și analitic, acest rol 

contribuind la analiza logică și imparțială, 

oprind echipa de la actele nechibzuite și 

dînd naștere unui flux mai mare de idei. 

Fiind obiectiv, de obicei reușeste să vadă cel 

mai clar toate opțiunile disponibile. 
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CZU: 37.015.3+159.922.7 

DEZVOLTAREA AUTOEFICACITĂȚII CADRULUI DIDACTIC 

Violeta Vrabii, dr. în psihologie 

lector univ., IȘE, Chișinău 

Mileniul trei a prevestit „mega tendințele” apărute încă în ultimele decenii ale 

mileniului doi, intrarea în societatea cunoașterii. Denumirea este incitatoare, 

provocatoare și entuziasmată, deoarece cunoașterea înseamnă co-nașterea la nivelul 

multidimensional a cunoștinței. Cu alte, cuvinte, menționa M. Caluschi: „într-un 

prezent caracterizat prin progresul tehnologiei înalte, a informatizării și globalizării, 

expectanțele față de formarea oamenilor cresc prin solicitări imprevizibile și 

nebănuite în deceniile anterioare” [1, p.71]. 

Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul 

general identifică condițiile conceptuale prin scopurile de implementare: motivarea 

cadrelor didactice pentru învățarea pe tot parcursul vieții; creșterea responsabilității 

fiecărui cadru didactic pentru reușita propriei cariere profesionale [7]. 

În același context, analizând Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 

2014-2020 „Educația – 2020”, vom menționa obiectivele strategice pe termen lung 

ale politicilor educaționale la nivel european și anume: punerea în practică a învățării  

pe tot parcursul vieții și a mobilității; creșterea calității și eficienței proceselor în 

educație și învățare; promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active.  

În aceeași strategie se elucidează finalitățile acestei dezvoltări prin prisma 

cadrului cu competențe cheie: competențe sociale și civice, care se referă la 

competențele personale, interpersonale, interculturale și la toate formele de 

comportament, care îi permit fiecărei persoane să participe în mod eficient și 

constructiv la viața socială și profesională [8]. 

De aceea, R. Gherghinescu afirma, întotdeauna când se lucrează asupra 

competenței profesorului în scopul măsurării, predicției, ameliorării, se pune 

problema unui criteriu de eficacitate. Conceptul de criteriu de eficacitate implică 

valori sociale și educative, iar prin eficacitatea profesorului se înțelege uzual 

realizarea unei valori care ia forma unui obiectiv educativ definit în termeni de 

comportamente dorite de la subiecții educaționali, aptitudini, obișnuințe sau 

caracteristici [apud 3]. 

În același context, pentru C. Rogers preciza M. Zlate, condiția personalității 

eficiente o reprezintă maturitatea ei psihică. Astfel, persoana descrisă de C. Rogers 

posedă „maturitatea psihologică” și capătă o serie de calități: ea își trăiește plenar 

sentimentele; își alege liber comportamentele sigure și autentice satisfăcătoare; 
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dispune de propriul său criteriu, propriul său filtru; se angajează deplin în procesul 

propriei sale ființări și deveniri; își modifică și reorganizează concepția despre sine, 

căpătând o atitudine pozitivă față de sine; manifestă maturitate comportamentală în 

raport cu alții, își încorporează în structura Eului experiența trecută, altădată refuzată 

[apud 10, p.230].  

După A. Maslow condiția personalității eficiente, a sănătății ei psihice, o 

reprezintă, autorealizarea, îndeplinirea metanevoilor, în deosebi a ultimei trebuințe 

din celebra sa „piramida trebuințelor” [ibidem].  

Această capacitate de dezvoltare, „tendința de actualizare”, precizează I. 

Mitrofan este inerentă oricărei ființe umane, se manifestă atât la nivel fizic, cât și 

psihic și constă într-o organizare pozitivă, în sens evolutiv a propriilor experiențe, 

adică într-o dezvoltare a persoanei în direcția maturității, dacă condițiile exterioare o 

permit. Astfel, mediul de viață își pune amprenta asupra acestuia, dar nu direct, ci 

indirect – acționând asupra persoanei prin intermediul percepției subiective, pe care 

persoana o are asupra realității; are mai puțină importanță dacă condițiile exterioare 

sunt frustrante sau, nu, contează dacă persoana le percepe așa ca atare [6, p.100]. 

În acest sens, A. Bandura realizând cercetări în legătură cu eficacitatea personală 

rezumă: „Convingerile oamenilor despre capacitățile lor au un efect profund asupra 

acestor capacități. Capacitatea nu este o prioritate fixă. Există enorm de multe 

variante în care această capacitate poate fi folosită. Cei care au această eficacitate 

personală se dau la o parte din calea eșecului, ei abordează lucrurile în așa fel, încât 

să le poată stăpâni fără să se îngrijoreze în privința diverselor dezastre posibile” [apud 

4, p.117]. 

Prin urmare, termenul „autoeficacitate” ar putea fi explicat prin puterea de a 

gândi pozitiv. Autoeficacitatea este, de fapt, ceea ce psihologii descriu prin 

„încrederea în propriile forțe” și „prezența convingerii de reușită”, este aprecierea 

unei persoane asupra propriilor capacități de a organiza și duce la împlinire acțiuni 

necesare pentru atingerea unei performanțe. Abordat din asemenea perspective, acest 

termen poate fi aplicat cu maximă relevanță motivației de a învăța. 

Conceptul de autoeficacitatea fost introdus în literatura psihopedagogică de 

Albert Bandura (1988). El explică de ce uneori subiecții nu se comportă optim, chiar 

dacă știu ce trebuie să facă. Savantul are meritul de a fi adus în prim-planul 

cunoașterii și cercetării abordarea integrată a cunoștințelor, aptitudinilor subiectului și 

efectul (performanța= acțiuni întreprinse în constructul de autoeficacitate). 

Prin urmare, autoeficacitatea desemnează convingerea unei persoane de 

capacitățile sale de a-și mobiliza resursele cognitive și motivaționale necesare pentru 
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îndeplinirea cu succes a anumitor sarcini. Or, convingerile influențează efortul depus, 

iar efortul condiționează calitatea rezultatelor. Mai mult, judecățile subiecților despre 

propriile lor capacități influențează modul în care gândesc și reacțiile emoționale atât 

în momentul în care ei anticipează sarcina, cât și în momentul angajării efective în 

interacțiune cu mediul [apud 2]. 

Cogniția „pot să fac” oglindește, în aceste condiții, un sentiment de control 

asupra mediului, reflectând credința de a fi în stare să controlezi solicitările 

provocatoare ale mediului cu ajutorul unor mecanisme adaptative. 

În esență, autoeficacitatea percepută, conștientizată poate fi înțeleasă ca o 

anticipare a rezultatelor pozitive în acțiunile întreprinse datorită cunoștințelor și 

abilităților posedate. Mai mult decât atât, autoeficacitatea face diferență în modul în 

care oamenii simt, gândesc și acționează. 

Ca proces cognitiv, autoeficacitatea generează opțiuni, motivații, emoții, idei și 

comportamente. Subiectul nu numai că își evaluează abilitățile în lumina succeselor 

sau eșecurilor trecute, dar și optează pentru anumite sarcini, își dozează efortul, își 

monitorizează progresele în funcție de experiența anterioară. 

Convingerile despre autoeficacitate afectează de asemenea procesele gândirii și 

antenționale în direcția potențării sau reducerii eficienței lor. Subiecții cu 

autoeficacitate percepută își focalizează atenția spre analiza și găsirea de soluții la 

problemele cu care se confruntă. Cei ce au îndoieli asupra autoeficacității își 

îndreaptă atenția spre propria persoană, fiind preocupați de inabilitatea lor de a face 

față situației. Aceste gânduri distructive afectează folosirea eficientă a potențialului 

intelectual, recanalizându-l de la cerințele sarcinii la teama de insucces. 

De fapt, autoeficacitatea este acea caracteristică care influențează ceea ce 

oamenii: 

• vor alege sau nu să facă, cât de mult efort vor depune; 

• cât vor persista în sarcinile și, totodată; 

• ce cantitate de stres sau anxietate vor experimenta în confruntarea cu solicitările 

existente. 

Autoeficacitatea este influențată de patru surse majore de informație: 

1. experiența anterioară: se referă la experiența personală acumulată de subiect ca 

urmare a confruntării cu diverse sarcini; 

2. experiența dobândită prin învățarea vicariantă: pornește de la observarea 

celorlalți în momentul angajării lor în diverse lor în diverse acțiuni. Aceasta este 

strâns legată de învățarea prin observarea modelelor; 
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3. persuasiunea verbală: constă în exprimarea unor încurajări și gânduri de tipul 

„ești / sunt bun în acest domeniu”, „știu că pot / poți să faci acest lucru” etc.; 

4. starea fiziologică și psihologică din momentul anticipării și desfășurării sarcinii: 

semne precum oboseala, durerea, anxietatea sporită sau calmul exagerat pot 

ghida gândurile și judecățile subiecților despre puterea, rezistența și capacitățile 

lor în anumite situații. [apud 2, p.255]. 

Prin urmare, cadrul didactic fiind conștient și responsabil de ceea ce devine. 

Deși fiind destul de motivați și eficienți nu are puterea magică a deciziei, acea putere, 

care fiind declanșată și implementată în pași acționali va da rezultate. 

În acest context, pentru realizarea dezvoltării autoeficacității cadrelor didactice 

realizăm la stagiile de formarea Trainingul Dezvoltarea autoeficacității cadrului 

didactic [apud 9, p.194].  

Expunem generalizat structura trainingului. 

Scopul: Dezvoltarea autoeficacității cadrului didactic prin însușirea și realizare 

programelor de dezvoltare 

Obiectivele: Elucidarea surselor și efectelor dezvoltării personale; Identificarea 

dimensiunilor autocunoașterii, autoeficacității, autoreglării; Analiza corelației: 

comunicare eficientă – eficacitatea personală; Evaluarea/autoevaluarea indicatorilor 

dezvoltării personale. 

Metode, tehnici: tehnica Asocieri libere; Scala autoeficacității; Test de autoevaluare. 

Set de materiale: Fișe în grup, Scala Autoeficacității; Test autoevaluare.  

Demersul formativ: 

1. Stabilirea contact – relații: Se prezintă membrii grupului cu caracteristici ce 

încep cu litera prenumelui. 

2. Identificarea nevoilor prin subiecte de sensibilizare la acțiune: Propunem 

următoarele subiecte de reflecții: 1) Care sunt indicatorii eficacității personale? 2) Ce 

trăsături, caracteristici posedă persoanele eficace? 3) Cum ați defini conceptul 

autoeficacitate? 4) Argumentați prin adevărat sau fals egalitatea: 

Eficiența=Eficacitatea. 

Se va aplica tehnica Asocieri libere. Se vor scoate în evidență asociațiile și 

argumentele analizate. Sistematizăm conținutul într-o formă schematică. Identificăm 

nevoile și condițiile de dezvoltare. 

3. Intervenția specializată: Pentru a fi o persoană eficientă este nevoie permanent 

de a ne dezvolta, de a ne umple conturile cognitive și cele afective. Crearea unui cont 

bancar emotiv de încredere este o idee lansată de S. Covey, iar în continuare 

expunem depunerile acestui cont: 
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Contul bancar emotiv e o metaforă prin care vrem să descriem cantitativ 

încrederea acumulată într-o relație; e sentimentul de securitate, este alcătuit din: 

înțelegere, onestitate, respect, încredere, curiozitate. Dacă acest cont al încrederii este 

considerabil, comunicarea decurge eficace. Depuneri importante în Contul Bancar 

Emotiv sunt: 

1. Înțelegerea persoanei; 2. Atenția acordată gesturilor mărunte; 3. Respectarea 

angajamentelor; 4. Așteptările personale. Depunerea emoțională constă în clasificarea 

și explicarea așteptărilor, cere o investiție de timp și efort la pornire, însă ulterior 

reprezintă o economie de timp și efort. Când așteptările nu sunt limpezite și 

împărtășite, oamenii se implică emoțional, simple neînțelegeri degenerează în 

conflicte, ciocniri de orgolii, iar comunicarea devine imposibilă; 5. A dovedi 

integritate personală. Aveți curajul opiniei Dvs. Integritatea e cea care generează 

încrederea, și stă la temelia celorlalte depuneri. Lipsa de integritate poate submina 

aproape orice alt efort de a face conturi de încredere; 6. Scuze sincere. Scuzele făcute 

cu sinceritate reprezintă tot atâtea investiții în contul emoțional, scuzele repetate, însă 

resimțite ca lipsite de sinceritate, reprezintă retrageri de fonduri. Una e să greșești, 

alta să nu-ți recunoști greșelile; 7. Legile iubirii, legile vieții. Când facem investiții de 

iubire necondiționată, în felul acesta e mai lesne să trăiești în conformitate cu legile 

vieții – cooperarea, contribuția personală, autodisciplina, integritatea[apud 31]. 

4. Implicarea activă: Activitatea în grup: 

Sarcina nr.1. Expuneți, 2-3 exemple prin care valorificați sursele autoeficacității în 

activitatea Dvs.: 

Echipa 1. Sursa 1. Persuasiunea verbală: constă în exprimarea unor încurajări și 

gânduri de tipul „ești / sunt bun în acest domeniu”, „știu că pot/poți să faci acest lucru” 

etc.; 

Echipa 2. Sursa 2. Starea fiziologică și psihologică din momentul anticipării și 

desfășurării sarcinii: semne precum oboseala, durerea, anxietatea sporită sau calmul 

exagerat pot ghida gândurile și judecățile subiecților despre puterea, rezistența și 

capacitățile sale în anumite situații.  

Echipa 3. Sursa 3. Experiența anterioară: se referă la experiența personală acumulată 

de subiect ca urmare a confruntării cu diverse sarcini; 

Echipa 4. Sursa 4. Experiența dobândită prin învățarea vicariantă: pornește de la 

observarea celorlalți în momentul angajării lor în diverse acțiuni. Aceasta este strâns 

legată de învățarea prin observarea modelelor. 

Concluzii:____________________________________________________________ 

5. Evaluare/autoevaluare: Scala de măsurare a autoeficacității [2 p.337] 
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6. Încheierea ședinței: Selectați o persoană aleatorie, cum ar fi un prieten, coleg 

sau o celebritate. Cum ați descrie-o? Faceți o listă scurtă a calităților-cheie ale 

caracterului acestei persoane. 

7. Falow-up: Propuneți un plan individual al dezvoltării eficacității personale. 

Analizați succesele pe care le-ați avut în ultimii 5, 10 ani și expuneți-le într-un jurnal 

„Eu și succesele mele” unde descrieți evenimentele cele mai importante după părerea 

Dvs. 

Implementarea trainingului are o conexiune extraordinară, iar profesorii motivați 

și eficienți.  

Concluzii generale: Raportarea continuă a procesului de dezvoltare personală la 

diversele niveluri de manifestare a trăsăturilor validate ca factori interni ai 

competenței cadrului didactic, credem, o profitabilă cale de dezvoltare a conduitei 

didactice. Prin urmare, S. Marcus menționa, personalitatea cadrului didactic 

reprezintă o structură deschisă de trăsături compensatorii, care permite confruntarea 

continuă a condițiilor interne cu invarianți externi, se dezvoltă ca o individualitate 

unică și originală, asigurând premisa favorizantă pentru o competență didactică cu 

adevărat personală în cadrul căreia planul social normativ al profesiei se 

intersectează cu planul emergent al persoanei [5]. 
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UNELE SUGESTII REFERITOR LA UTILIZAREA MODELULUI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT BAZAT PE COMPETENȚE ÎN ȘCOALA PRIMARĂ 

Viorel Bocancea, Tatiana Borodenco  

Universitatea de Stat din Tiraspol 

La începutul secolului XXI în procesul educațional s-a stabilit o tehnologie 

inovațională, bazată pe competențe. Apariția acesteia se explică printr-un șir de cauze 

și evenimente care au avut în mediul educațional. La sfârșitul secolului trecut, 

UNESCO prezintă o serie de competențe care trebue considerate, ca finalități 

educaționale în mileniul trei. În raportul „Educația - o comoară ascunsă”, Jacques 

Delors a formulat „cei patru piloni” pe care ar trebui să se bazeze învățământul: 

învață să înveți, învață să faci, învață să trăiești împreună cu alții, învață să fii, 

definind astfel competențele globale de bază în spațiul educațional mondial al 

secolului XXI. Utilizarea modelului de învățământ bazat pe competențe în școala 

primară rezultă din modernizarea învățământului național, al cărui scop este 

pregătirea elevilor pentru viață, autodeterminarea lor în instituția de învățământ, 

precum și pregătirea generală a acestora pentru îndeplinirea întregului spectru de 

funcții în viață. Drept urmare, există o reorientare a evaluării rezultatelor educației de 

la conceptele ”învățământ”, ”educație”, ”formare”, ”cunoștințe” către conceptul de 

”competență”. Prin competență se înțelege un sistem integrat de cunoștințe, abilități 

și atitudini, care permite de a rezolva probleme specifice ce apar în diverse domenii 

ale vieții. Această activitate implică capacitatea de a găsi și selecta din volumul 

colosal de informații, create de omenire, cunoștințele necesare. Cunoașterea este 

percepută, conștientă și fixată în memorie. Cunoașterea autentică sub aspectul 

abordării bazate pe competențe este un instrument pentru cunoaștere, un instrument 

pentru soluționarea noilor probleme bazate pe situații din viață. Sarcina principală a 

abordării bazate pe competențe este orientarea practică a procesului educațional, 

depășind limitele abordării învățământului bazat pe cunoștințe, deprinderi și 

priceperi. Abordarea bazată pe competențe nu neagă acumularea de cunoștințe, dar, 

în același timp, cunoașterea în sine nu este scopul învățării, este doar baza unei 

activități adecvate și semnificative a elevului. Însușirea cunoștințelor este o condiție 

indispensabilă pentru dezvoltarea socială a individului și formarea competențelor 

necesare pentru integrarea în societate, extinde limitele autoactualizării personalității 

elevului, permite să nu să se conducă de stereotipuri, ci să aleagă propriul mod de a 

cunoaște lumea. Acumularea experienței valoroase de cunoaștere, activitate, 

creativitate, conceperea capacităților proprii, autocunoașterea contribuie la 
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dezvăluirea potențialului de vârstă al elevului. Pe baza abordării bazate pe 

competențe, schimbările calitative în sfera personală și semantică a copilului îl 

pregătesc pentru o dezvoltare ulterioară în următoarele domenii principale: motivația 

și pregătirea motivațională pentru o dezvoltare ulterioară, reflecția asupra 

cunoștințelor dobândite și a propriei activități, cunoștințe sistematice, dezvoltarea 

mijloacelor și metodelor de activitate necesare vieții .  

Modelul abordării bazate pe competențe se axează pe următoarele principii, care 

ajută la formarea activităților de învățare în școala primară și gimnaziu. 

1. Elevul - subiect al activității, care în timpul instruirii, se autoperfecționează, 

se schimbă. Procesul de asimilare a cunoștințelor trece prin formarea activității de 

instruire, prin formarea compușilor generali (comunicativi, valorici, intelectuali, 

organizaționali) și prin competențele disciplinare: lingvistice, matematice, specifice 

științelor ș.a. Elevul trebuie învățat să folosească cunoștințele dobândite și să-și 

desfășoare propria activitate de cunoaștere. 

2. Pentru ca elevul să devină subiect al procesului educațional, profesorul 

trebuie să organizeze cu elevii activități de cercetare, pentru a-i plasa pe ei în astfel de 

condiții, în care se află savanții în timpul descoperirilor de noi cunoștințe, noțiuni, 

legi etc. De aceea procesul de instruire trebuie modulat în așa mod, încât elevul într-

un mod restrâns să reproducă procesul istoric de dobândire și de dezvoltare a 

cunoștințelor. В.В. Давыдов a numit o astfel de activitate a elevilor ”cvasi-cercetare” 

[2] . Elevii nu creează concepte, valori și norme, ci le însușesc în procesul de învățare 

atunci când desfășoară acțiuni intelectuale adecvate celor prin care au fost dezvoltate 

istoric produsele culturii spirituale. Un astfel de proces de cercetare în clasă conduce 

la formarea unui nou tip de gândire – gândirea teoretică, care presupune analiza 

conținutului materialului educațional în toate relațiile și contradicțiile. Utilizarea 

metodelor interactive de predare decurge din necesitatea asigurării activității sociale a 

fiecărui elev. 

3. Evidența neoplasmelor predominante la fiecare etapă a dezvoltării 

personalității. Neoplasmul principal al unui elev din școala primară în formarea 

activității educaționale este gândirea teoretică, abstractă. Neoplasmul principal al 

unui elev din gimnaziu e constituit din relațiile publice, experiența comunicării și 

autorealizării în viața publică a unei clase, școli. În același timp, este necesar să se 

dezvolte abilitățile elevului, independența, capacitățile sale creative, gândirea 

originală și dialectică pentru a transforma dezvoltarea personalității elevului în 

autodezvoltare, autodeterminare, realizare de sine. Iar acest lucru, la rândul său, duce 
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la educarea elevului, la formarea viziunii sale despre lume și la formarea 

fundamentelor morale ale personalității orientate spre valori universale. 

4. Formularea sarcinilor educative sau practice care ajută la schimbarea activă a 

subiectului propriu-zis. Însușirea anumitor metode de activitate necesită, la rândul 

său, o gândire analitică, care se formează în procesul de rezolvare a problemelor. 

Răspunsul la decizie are ca rezultat însușirea conceptului teoretic. Metoda utilizată la 

rezolvarea problemelor este evaluată, adică există o evaluare și un control al metodei 

însușite.  

5. O astfel de modelare a unei lecții de instruire implică o altă formă de realizare 

a ei. Principala formă de lucru, care se construiește prin organizarea de activități 

distribuite colectiv între profesor și elev sau între elevi, este denumită ”dialog 

educațional”. Pentru organizarea ei, profesorul trebuie să mențină o pauză pentru a 

include copiii în discuție. Fiecare elev are dreptul la punctul său de vedere, fiecare 

răspuns este considerat ca o posibilă soluție a problemei. Drept urmare, gândirea 

”colectivă” apare atunci când întreaga echipă vine la o decizie. 

6. În acest dialog, profesorului i se acordă un rol special - nu cel de maestru în 

formarea cunoștințelor, ci de partener în activități comune, care are dreptul la punctul 

lor de vedere, dar nu ar trebui să fie autoritar, impus elevului. Profesorul este, de 

asemenea, obiectul activității, obiectul creativității pedagogice, organizând cu 

pricepere lucrul comun, în care elevul este obiectul activității educaționale. 

7. O componentă la fel de importantă a unei lecții moderne este autocontrolul și 

autoaprecierea activităților realizate de către elevi. În același timp, este necesar să 

subliniem: controlul și evaluarea ar trebui să vizeze nu atât identificarea unui rezultat 

specific în cunoașterea elevului, ci mai degrabă procesul de formare a acestui act de 

cunoaștere pentru a asigura o corecție concentrată și în timp util, pentru utilizarea 

cunoștințelor în viața reală. La monitorizarea și evaluarea activității elevilor trebuie 

luate în considerație dinamica cunoștințelor în raport cu realizările anterioare ale 

elevului și nu comparațiile cu alți elevi. Copilul însuși trebuie să determine nivelul 

capacităților sale potențiale și să aleagă acele sarcini pe care le poate rezolva, de 

aceea aprecierea activității elevilor este determinată pe baza nivelului de dificultate al 

sarcinilor alese de el. Încrederea în succes, consolidează interesul copilului pentru a 

învăța, creează o pasiune pentru cunoaștere. Potrivit lui В.В.Давыдов, autocontrolul 

și autoaprecierea permit elevilor să se schimbe pe sine și atitudinea lor față de 

realitate, servesc ca un adevărat motor în dezvoltarea și formarea personalității 

elevului [2].  
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8. Utilizarea pe scară largă a integrării cunoștințelor și a legăturilor 

interdisciplinare permit de a forma o imagine de ansamblu a lumii și de a forma 

capacitatea de a aplica cunoștințe în diverse situații. 

9. Dezvoltarea capacităților creative ale personalității elevului. 

Deci, modelul unei lecții poate fi construit după următoarea succesiune: 

controlul reflex - o sarcină de formare - un obiectiv - un model de cunoștințe noi 

obținute în cursul unui dialog de instruire - stăpânirea unei noi metode de acțiune - 

un concept teoretic - controlul reflex - o modalitate de utilizare posibilă a acestuia. 

Implementarea obiectivelor lecției necesită o definiție exactă și informală, în căutarea 

descoperirii de noi cunoștințe. Desfășurarea unei astfel de lecții este mult mai dificilă 

decât efectuarea unei instruiri formale. Tot sensul măiestriei pedagogice constă în 

alegerea metodei și tehnicii de lucru care garantează formarea competențelor elevilor 

în procesul de învățare. Modelul de învățare bazat pe competențe presupune 

îmbunătățirea abilităților pedagogice ale profesorului pe baza însușirii teoriei și 

tehnologiei de structurare a materialului de studiu, ținând cont de prognoza structurii 

activității educaționale a unui elev ca subiect al instruirii la lecție și organizarea unei 

utilizări orientate către practică a cunoștințelor obținute de către elevi în viața lor 

viitoare. 
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ÎN PROCESUL DE CITIT- SCRIS LA ELEVII DIN CLASELE PRIMARE 

Olga Cernei, doctorandă 
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Exigenţele timpurilor actuale şi perspectivele societăţii determină creşterea 

continuă a gradului de dificultate în ceea ce priveşte învăţământul primar. Şcolile au 

o reală provocare deoarece sunt angajate să furnizeze educaţie de calitate unei 

populaţii extrem de diverse din punct de vedere socio-economic, cultural, etnic, 

moral şi intelectual. Pedagogii sunt cei care au menirea de a transmite corect întreg 

setul de cunoştinţe prin intermediul strategiilor didactice. 

Pentru a face o alegere corectă asupra strategiilor de învăţare, pentru a fi pregatit 

pentru proiectarea lecţiilor, cadrul didactic trebuie să cunoască întreg setul de 

strategii didactice precum şi punctele tari şi punctele slabe ale acestora. 

Semnificaţia iniţială a termenului de strategie (din fr.strategie) a ţinut doar de 

domeniul artei militare şi avea în vedere  „parte componentă a artei militare, care se 

ocupă cu problemele pregătirii, planificării şi ducerii războiului şi operaţiunii 

militare” [3]. 

Actualmente, termenul dat este preluat de mai multe ştiinţe, fiecare conferindu-i 

particularităţi specifice, dar păstrând, în linii mari, semnificaţia cuvântului. În 

pedagogie s-a constituit conceptul de strategie didactică, la a cărui promovare au 

contribuit savanţi de diferite origini:  K. Anderon, P. Chiffer, B. Skiner, I. Cerghit, E. 

Noveanu, S. Cristea, Iu. Babanschi, D. Patraşcu, Vl. Papuc, Vl. Pascaru, etc [4]. 

Strategia didactică este: 

• „un ansamblu de acțiuni și operații de predare – învățare, în mod deliberat 

structurate sau programate, orientate în direcția atingerii, în aceste condiții de 

maximă eficacitate, a obiectivelor prestabilite”[1]. 

• „un grup de două sau mai multe metode și procedee integrate într-o structură 

operațională, angajată la nivelul activității de predare-învățare-evaluare, pentru 

realizarea obiectivelor pedagogice generale, specifice și concrete ale acesteia, la 

parametri de calitate superioară”[2]. 

Principalele componente  ale strategiei didactice sunt: 

• sistemul formelor de organizare și desfășurare a activității educaționale; 

• sistemul metodelor și procedeelor didactice; 

• sistemul mijloacelor de învățământ; 
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• sistemul obiectivelor operaționale. 

Adaptarea strategiilor didactice în scopul individualizării şi diferenţierii 

demersului didactic necesită cunoaşterea colectivului de elevi. Astfel, metodele 

tradiţionale (Fig.1) tot presupun un caracter activ-participativ. 

 

Figura 1. Clasificarea metodelor de învățare 

(I. Cerghit, Metode de învăţământ, p.98) 

Datorită faptului că suntem diferiţi, modul în care învăţăm este diferit. Elevii 

preferă experienţele de învăţare în care sunt activ implicaţi, astfel ei vor obţine 

rezultate mai bune şi vor avea succes la scoală. Ei învaţă mai repede atunci când noile 

achiziţii sunt utile şi practicate în viaţa de zi cu zi. Astfel, există mai multe stiluri de 

învăţare. Cele mai  frecvent utilizate în literatura de specialitate sunt: vizual, auditiv, 

tactil-kinestezic [8]. 

Elevii care posedă stilul vizual de învăţare îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc, 

preferă  prezentările şi proiectele vizuale. Ei înţeleg cel mai bine informaţiile atunci 

când le văd şi le place să studieze independent. Spre deosebire de aceştia, elevii care 

deţin stilul auditiv, preferă discuţiile din clasă şi cele în grupuri mici, îşi pot aminti 

foarte bine instrucțiunile verbale/orale . Stilul de învăţare tactil-kinestezic se remarcă 

prin faptul că astfel de elevi reţin experienţele personale la care au participat cu 
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mâinile şi întreg corpul. Îşi pot aminti foarte bine lucrurile pe care le-au făcut, le-au 

exersat şi le-au aplicat în practică. 

Se va da atenţie şi inteligenţei şcolare. Ca valoare pur operaţională ea 

desemnează, gradul de adaptare al elevului la cerinţele activităţii de tip şcolar. 

Reuşita şcolară este dependentă nu numai de nivelul dezvoltării intelectuale, 

demonstrează A. Chircev, ci şi de alţi factori, ceea ce impune necesitatea cunoaşterii 

lor şi influenţarea pozitivă asupra acesteia [5].  

În orice act de învăţare intervine întreg psihicul, dar dacă, în anumite momente, 

domină un proces, într-o altă fază intervine mai evident altul. Într-un act de 

cunoaştere elementară se distinge, îndeosebi, rolul atenţiei. Nu poate exista un act de 

cunoaştere eficient fără o focalizare a conştiinţei elevului, fără câştigarea atenţiei sale. 

Atenţia realizează o optimizare a cunoaşterii. Ea selectează o anumită porţiune din 

câmpul perceptiv, intensificând impresia, asigurîndu-i şi mai multă claritate. Atenţia 

concentrată implică şi rapiditatea sesizării unui eveniment aşteptat. Este puternic 

influenţată de motivaţie. Cele trei forme principale ale atenţiei (voluntară, involuntară 

şi postvoluntară) sunt absolut necesare în procesul învăţării sistematice [6].  

Prin intermediul diferenţierii demersului didactic va fi conectată şi motivaţia 

elevului de a se implica. Motivaţia îndeplineşte un rol important în reuşita şcolară. 

Lipsa de interes, corelată cu o atitudine negativă faţă de învăţătură, declanşează 

mecanisme de evitare sau de refuzare a îndeplinirii responsabilităţilor de elev. 

Motivaţia  reprezintă ansamblul factorilor dinamici care determină conduita unui 

individ. Teoriile nevoilor umane furnizează o privire de detaliu asupra a ceea ce 

înseamnă motivarea. Satisfacerea acestor nevoi constituie factori motivaționali pentru 

fiecare individ. Prin urmare, pedagogii trebuie să ofere căi pentru stimularea 

încrederii în sine a elevilor, sau în caz contrar, aceștia vor rămâne nemotivaţi [7]. 

Dincolo de utilizarea unor strategii de motivare, o importanță deosebită asupra 

reuşitei, care cere individualizarea demersului didactic, este ritmul de lucru al 

copilului. 

Metodele moderne, active- participative sunt deja pe larg cunoscute şi aplicate, 

dar ele nu s-ar realiza fără aportul metodelor tradiţionale cum ar fi explicaţia, 

demonstraţia, experimentul, instructajul, etc. Aceste metode activ-participative vin ca 

o completare datorită posibilităţilor materiale și a revoluției tehnologiei. 

Formarea competenței citit- scrisului se realizează folosind și metoda 

demonstrației. Se arată modelul. Demonstrația este însoțită de explicații accesibile 

întreg colectivului.  
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Tabelul 1. Adaptarea demonstrației ca metodă 

de predare-învățare a citit- scrisului 

Perioada prealfabetară 

Metodele În dependenţă de stilul de învăţare IQ Concentrare

a atenţiei 

Ritmul de 

lucru vizual auditiv kinestezic 

 

 

 

 

 

 

Demon-

straţia  

Presupune    

demonstra 

ţia 

semnului 

grafic al 

propoziţiei, 

cuvintelor, 

silabelor, 

sunetelor.  

Aceste 

schemati 

zări vor fi 

realizate la 

tablă, pe 

fişe, în 

caiete în 

scopul 

fixării 

cunoştinţe 

lor. 

 Vor 

sesiza 

propozi 

ţia din 

comunica

re, apoi 

vor 

demon 

stra 

procesul 

reprezen 

tării 

grafice.  

Număra 

rea 

cuvintelor  

prin bătăi 

din palme, 

prin 

aşezări sau 

lovituri 

uşoare cu 

piciorul în 

podea. 

Vor 

desena 

semnele 

grafice. 

Pentru elevii 

cu IQ mediu 

vor fi 

demonstrate  

semnele 

grafice, 

solicitând toţi 

analizatorii 

(vizuali, 

auditivi şi 

kinestezici). 

Pentru elevii 

cu IQ înalt se 

va inainta 

sarcină 

adiţională( să 

reprezinte un 

mic text în 

baza unei 

imagini) 

Pentru elevii 

cu IQ slab, se 

vor pregăti 

sarcini uşoare 

de reţinere şi 

repetare a 2,3 

semne grafice. 

Se va 

demonstra 

repetat 

conţinutul. 

 

Pentru a 

menţine 

atenţia 

concentrată 

pe tot 

parcursul 

lecţiei 

demonstraţia  

va fi 

diversificată 

după forma 

de lucru  

( grup, 

perechi), 

locul 

desfăşurării  

( afară, la 

bibliotecă) 

etc.  

 

Elevii vor fi 

puşi în 

situaţii de a 

a demonstra 

procesul de 

analiză a 

unui enunţ. 

 

  

Completea

ză o 

fişă(semne

le grafice 

învăţate) 

timp de 10 

minute. 

Vor lucra 

atât cât 

reuşesc în 

timpul 

prestabilit. 

Apecierea 

se va face 

în 

dependen 

ţă de 

corectitu 

dine, dar 

nu de 

volum! 

Perioada alfabetară 

 

 

Demon-

straţia 

Demonstra 

rea literei la 

tablă, la 

ecran, în 

imagini şi 

însăşi  

modelul de 

scriere a 

literei 

Vocea 

dascălu 

lui 

conduce 

realizarea 

elemente 

lor.  

Prezenta 

rea  

semnului 

grafic al 

literei şi 

asocierea 

Realizarea  

literei pe 

palmă, în 

aer cu 

mânuţa, cu 

capul, cu 

genun 

chiul, pe 

masă cu 

pixul 

întors, pe 

puncte 

după 

IQ înalt - vor 

alcătui 

enunţuri în 

baza schemei 

demonstrate ( 

toate cuvintele 

încep, conţin 

sau finisează 

cu elementul 

nou). 

IQ slab- vor 

propune cât 

mai multe 

În perioada 

dată, atenţia 

o menţinem 

concentrată 

folosind 

diverse 

strategii 

interactive 

adaptate în 

dependenţă 

de conţinut. 

Se va 

demonstra 

Exersează 

litera timp 

de 5 

minute. 

Apoi 

încercuieş 

te cele mai 

frumoase 5 

litere.  

Apoi, timp 

de încă 5 

min scrie 

numai 
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cu sunetul 

corespunz

ător. 

 

model, 

apoi 

exersează 

însăşi 

litera. 

Confecţi 

onarea 

literei din 

diverse 

materiale 

cuvinte ce 

conţin noua 

literă. 

 

prin 

intermediul 

TV, 

calculatoru 

lui, se vor 

folosi ppt 

viu-colorate, 

filmuleţe 

scurte 

tematice, 

etc. 

semne 

grafice 

frumoase 

ca cele 

recent 

încercuite. 

Perioada postalfabetară 

Demon-

straţia 

Se va ţine cont de deprinderile formate în cele 2 perioade anterioare. Se va face 

apel în continuare la o demonstraţie diversificată pentru a fi accesibilă tututror 

elevilor,  

 

Prezentarea modelului trebuie urmat de reproducerea întocmai de către elevi a 

regulilor grafice până la nivelul memorării lor de către aceştia. Studierea citit- 

scrisului presupune un proces de lungă durată, cu multe exerciții din partea elevilor. 

Concluzii: Învăţarea cititului şi a scrisului depinde, în mare măsură, de 

intrumentele didactice corect utilizate. Strategiile didactice trebuie să fie adaptate 

pentru a fi accesibile tuturor elevilor. Măiestria pedagogică va impune creativitatea în 

demersul didactic astfel încât fiecărui elev să-i fie valorificate la maxim capacităţile.  

Succesul şcolar poate fi prevenit dacă se pune accent pe individuaizarea şi 

diferenţierea fiecărui procedeu didactic. Sarcinile de predare- învăţare- evaluare, 

dozate în concordanţă cu stilul de învăţare şi posibilităţile fiecărui elev va crea o 

atmosferă pozitivă în care fiecare copil îşi va dezvolta armonios personalitatea. 
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CZU: 371.3+373.3 

ASPECTE METODOLOGICE PENTRU PREDAREA 

TRANSDISCIPLINARĂ ÎN CICLUL PRIMAR 

Ana Cojușneanu, Stela Ciorba  

Instituția Privată Liceul Școală Internațională Heritage 

"Pentru că ne aflăm astăzi în plină revoluție a inteligenței, trebuie să înțelegem că 

transdisciplinaritatea ne descoperă dimensiunea poetică a existenței, traversând, 

așa cum am spus, toate disciplinele dincolo de ele. A nu se confunda însă, cu 

pluridisciplinaritatea și interdisciplinaritatea ." (Basarab Nicolescu) 

Trăim într-o lume caracterizată prin rapiditate, complexitate, într-o continuă 

schimbare, în care omul este plasat în contextul „izbucnirilor tehnologice”. 

Perioada pe care o traversăm impune activități educaționale ce urmăresc 

pregătirea copiilor pentru viață, pentru rezolvarea creativă a problemelor care există 

și care abia urmează să se contureze. „Prinși” între reforme, regulamente, ne întrebăm 

care este constanta, axioma activității didactice? Cum  reușim să stabilim echilibrul 

dintre curriculum, standardele de eficiență a învățării, standardele de performanță, 

regulament de evaluare, strategiile de predare, evaluarea finală și, cel mai important, 

viața reală? Probabil, răspunsul ar fi ,,prin măiestria pedagogică”. Ne asumăm 

învățarea pe tot parcursul vieții, experimentăm, reorganizăm, ne implicăm afectiv, ne 

ascultăm intuiția și încercăm să construim pe termen lung. Așadar, până se va realiza 

o reformă eficientă de sus, profesorul ,,de jos”, trebuie să se poată reinventa pe sine 

însuși pentru a putea schimba accentele: să nu îi pregătească pe elevi pentru viața de 

după școală, dar să aducă viața în școală, să creeze contexte pentru învățare, ca 

educabilul să observe lumea, să pună întrebări, să o descopere, să se integreze 

armonios în societate, să învețe a lua decizii importante, a construi relații cu cei din 

jur. Cu alte cuvinte, școala să devină un bildungsroman, care să-i ofere copilului 

oportunitățile unui proces inițiatic urmând treptele devenirii. 

Competențele, valorile  și atitudinile necesare reușitei personale și sociale nu pot 

fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor școlare clasice, impunându-se o 

abordare integrată a curriculumului școlar. Integrarea curriculară se realizează prin 

stabilirea unor relații clare de convergență între cunoștințe, capacități, competențe, 

atitudini și valori care aparțin disciplinelor școlare distincte, al obiectivelor sau al 

metodelor. Este importantă unitatea cunoașterii, ceea ce se află în același timp și între 

discipline, și înăuntrul diverselor discipline, și dincolo de orice disciplină. Demersul 

care își propune să răspundă la întrebări sau să rezolve probleme semnificative ale 

lumii reale, prilejul de valorificare și aplicare a cunoștințelor, de formare a unor 
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capacități ce transced disciplinele este transdisciplinaritatea. Aceasta reprezintă 

gradul cel mai elevat de integrare a curriculumului, ajungându-se la fuziune, faza cea 

mai complexă și radicală a integrării. Ea este complementară demersului disciplinar; 

din confruntarea dintre discipline, făcând să apară noi rezultate și noi punți între ele; 

ne oferă o nouă viziune asupra naturii și a realității. Transdisciplinaritatea nu caută să 

elaboreze o „superdisciplină” înglobând toate disciplinele, ci să deschidă toate 

disciplinele spre ceea ce au în comun și la ceea ce se află dincolo de granițele lor. 

Activitățile transdisciplinare sunt activități care abordează o temă generală din 

perspectiva mai multor arii curriculare, construind o imagine cât mai completă a 

temei respective. Este tipul de activitate unde cunoștințele și capacitățile sunt 

transferate de la o arie curriculară la alta, urmărindu-se atingerea obiectivelor tuturor 

ariilor curriculare într-un context integrat. 

Caracteristici ale activităților transdisciplinare și argumente pentru integrarea 

lor în programul activităților zilnice: 

 valoarea pedagogică a temelor transdisciplinare oferă elevilor posibilitatea de a 

se exprima; 

 maximizează probabilitatea ca fiecare elev să învețe în ritm propriu și să fie 

evaluat în raport cu performanța sa anterioară; 

 oferă elevului posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care 

capacitățile sale sunt cele  mai evidente.; 

 situează elevul în miezul acțiunii, rezervându-i un rol activ și principal: să 

imagineze, să construiască pe plan mental, să investigheze, să exploreze, să 

creeze, să transpună în practică, să găsească mijloace și resurse de traducere în 

fapt a ceea ce a prefigurat ; 

 cultivă cooperarea și nu competiția; 

 pune elevii într-o situație autentică de rezolvare a unei sarcini concrete cu o  

finalitate reală. 

Dinamica socială a ultimelor decenii aduce în fața lumii contemporane o serie de 

provocări față de care domeniul educației nu poate rămâne indiferent. Caracterul 

complex și integrat al unor probleme cum ar fi globalizarea, migrația, 

interculturalitatea, protecția mediului, explozia informațională, conflictele etc. 

revendică o abordare educațională transdisciplinară. 

Pentru a face față schimbărilor caracteristice lumii contemporane, elevii au 

nevoie de competențe strategice ca: abilitatea de a învăța cum să învețe, abilitatea de 

evaluare și rezolvare de probleme. 
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În planul practicii educaționale, limitele dintre ipostazele integrării sunt mobile 

și permeabile. Integrarea transdisciplinară este un proces dinamic, ce se poate 

„mișca” cu ușurință de la un nivel la altul.  

Proiectarea integrată nu va conduce la desființarea disciplinelor; acestea vor 

continua să existe în planurile de învățământ, dar „permeabilizate” și interconectate, 

deschise către formarea unor competențe ce trec dincolo de discipline.  

Rămâne în sarcina noastră să identificăm o serie de abordări ale instruirii care să 

favorizeze învățarea integrată, cum ar fi: învățarea bazată pe proiect, predarea în 

echipă formată din mai multe cadre didactice, învățarea prin cooperare, învățarea 

activă, implicarea comunității, aplicații ale inteligențelor multiple, etc.  

,,Nu există un model universal, absolut, pentru desfășurarea activității/lecției. În 

funcție de predominanta referinței la obiective, conținuturi, activități, locuri de 

desfășurare a activității/ lecției (atelier, muzeu, natură), mod de organizare a 

elevilor/copiilor (pe grupe, individual), se pot structura modele diferite de desfășurare 

a activităților (Cucoș, C. Pedagogie, pag 321). Proiectarea demersului instructiv-

educativ trebuie să fie adecvată situațiilor concrete de învățare pentru a obține 

rezultate satisfăcătoare. 

Pornind de la cele menționate, aș dori să prezint câteva aspecte ale abordării 

transdisciplinare la clasa a IV –a. 

În munca mea cu fiecare copil în parte, în activitatea pe care o desfășor pentru a 

le forma cele mai frumoase calități omenești, studiez copiii, căutând înainte de toate 

să găsesc în fiecare o trăsătură pozitivă și să-l fac să aibă încredere în aceasta. De 

aceea, încerc să „centrez” elevul în procesul instructiv-educativ, să-i cunosc 

problemele, tulburările și cauzele ce le-au determinat, mergând până la apropierea 

afectivă și crearea unei atmosfere de securitate emoțională și de înțelegere. 

Traversând barierele disciplinelor, concentrând aspecte ale curriculumului în asociații 

semnificative, favorizând adoptarea unei tematice globale de interes pentru elevi, am 

putut renunța cu ușurință la stilul de lucru fragmentat. Abordarea de tip 

transdisciplinar mă ajută să realizez o decompartimentare a obiectelor de studiu 

implicate. Cunoștințele specifice diferitelor discipline fuzionează și conduc la 

dezvoltarea unor proiecte integrate. Pentru aceasta sunt preocupată de proiectarea și 

realizarea dezvoltării curriculare intra-, inter- și transdisciplinare, de a construi 

demersuri didactice interactive. De altfel, proiectarea activității școlare și extrașcolare 

o realizez pe teme, modalitate care îmi permite obținerea cunoștințelor relevante, în 

jurul unui subiect, din cât mai multe discipline. Avantajul constă în flexibilitate și 

combinare a acestor teme cu altele, fiecare dintre ele pregătindu-ne să utilizăm altele. 
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Temele constau în lecții planificate pe o perioadă de învățare de câteva săptămâni. 

Toamna în imagini , Copilăria și jocul, Identitatea contează, Țara, Tradiții și 

obiceiuri, Cartea, Păstrăm o planetă sănătoasă, Ce ne comunică plantele?, 

Primăvara – anotimpul trezirii la viață. sunt câteva dintre temele pe care le-am 

cuprins în proiectarea transdisciplinară a activității didactice la clasa a IV– a.  

Elevul vine cu „bagajul” de cunoștințe din viața de zi cu zi, iar eu le „conturez”, 

valorificându-le. Pentru mine este foarte important să valorific întreaga realitate 

înconjurătoare a copilului, să-i ofer o varietate de situații educative favorizante, care 

îi permit să facă sinteze, să sesizeze lumea văzută ca întreg, dar în același timp să 

priceapă și sistemele, subsistemele acesteia, interdependența dintre ele. Prin 

transdisciplinaritate, ca modalitate de intersectare a diferitelor arii disciplinare, 

reușesc să pun în valoare ceea ce știe elevul, pentru a învăța să cunoască, a învăța să 

facă, a învăța să fie, a învăța să construiască. Numai oferindu-le un mediu care le 

generează experiențe incitante, relevante pentru vârsta lor ca individualități, elevii au 

posibilitatea de a se descoperi , de a se exprima, de a pune probleme și, în același 

timp, de a rezolva probleme . Desigur că e importantă și alegerea celor mai eficiente 

metode activ-participative, metode și tehnici interactive moderne: dezbaterea, studiul 

de caz, proiectul, interviul, dilema, jocul teatral, brainstormingul, diamantul, 

ciorchinele, floarea de nufăr, colajul, aplicațiile practice. De un real folos îmi sunt 

manualele alternative care cuprind oferte de exerciții-joc transdisciplinare. Dintre 

demersurile transdisciplinare pe care le-am realizat cu elevii în clasa a IV – a mă voi 

opri asupra celor care consider că au avut cel mai important impact asupra elevilor 

mei.  

Tema: Cartea ( obiecte de studiu: limba și literatura română, științe,  educație pentru 

sănătate, educație tehnologică) – 2 săptămâni  

 Povestea unei cărți (de la tăierea copacului uscat și până când o citim); 

 Metoda Ciorchinele – identificarea tipurilor de publicații ce pot fi găsite într-o 

bibliotecă. (activitate pe grupe la biblioteca școlii); 

 Cartea – comoară de înțelepciune; 

 Joc de rol: La bibliotecă și Dialog între carte și elev/cititor; 

 Respectul pentru cărți înseamnă respectul pentru semeni (grupa 1) Câteva 

sfaturi pentru cititori (grupa 2); 

 Elaborarea regulamentului de funcționare a bibliotecii din sala de clasă – codul 

etic de lecturare ( se lucrează în 3 echipe și se selectează cele mai bune idei ale 

fiecărei echipe); 
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 Legarea cărților (activitate practică de lipire a foilor desprinse în fascicule și 

prinderea lor la cotor); 

Tema: Păstrează Planeta sănătoasă! ((obiecte de studiu: științe, limba și literatura 

română, educație civică, educație plastică, educație pentru sănătate) – 2 săptămâni  

 Rolul pădurilor pentru sănătatea aerului; 

 Compunere: Apa este sursa vieții; 

 Ziua Pământului – 22 Aprilie - acțiune de curățenie în parc și educație 

ecologică prin joc; 

 Păpușa și suportul de creioane- confecționarea de obiecte din materiale 

refolosibile; 

 Suntem prietenii naturii (activitate practică de reciclare a deșeurilor ); 

Finalitatea temei constă în confecționarea de afișe prin care să convingă 

populația păstrarea sănătății Pământului.  

Abordând teme transdisciplinare, elevii colaborează în grup, învață să se ajute 

între ei, să se bucure de succesele colegilor, înțeleg și își asumă roluri în funcție de 

context și de competențele personale, se formează și se dezvoltă deprinderi practice 

elementare și de muncă organizată. De asemenea, ei învață să comunice cu claritate, 

într-o varietate de forme (verbal, artistic, non-verbal), exprimă idei, sentimente, 

credințe cu ajutorul mijloacelor estetice. Nu neglijez exersarea capacității de aplicare 

și dezvoltare a gândirii critice, dar și conștientizarea modului în care deciziile 

individuale afectează propria persoană, grupul din care face parte și comunitatea.  

De exemplu, pentru realizarea proiectului cu tema: „Datini, obiceiuri specifice 

Crăciunului și Anului Nou” se vor face activități din domeniile: 

 compunere liberă: sărbătorile de iarnă; 

 desen: La colindat; abilități practice (măști, obiecte rituale); 

 muzică: o colecție de colinde inspirate de tradițiile locale; 

 folclor: accesul la monografia orașului și selectarea unor elemente privind 

tradițiile locale; 

 serbări școlare: proiectarea și realizarea unor programe artistice inspirate de 

tradițiile sărbătorilor Crăciunului și Anului Nou; 

 istorie: colecționarea unor obiecte de rit din aria locală; 

 literatură: constituirea unei culegeri de texte în proză și versuri referitoare la 

tradițiile specifice sărbătorilor de iarnă.  

Juriul alcătuit din învățători, părinți, elevi va stabili echipa câștigătoare cu „Cele 

mai bun proiect”.  
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Folosirea calculatorului în cadrul orelor opționale, prin diversele conținuturi ce 

se leagă cu informatica, prin jocurile didactice, este o activitate cu caracter 

transdisciplinar. În funcție de vârstă, se pot alege programe adecvate ce vin în 

completarea cunoștințelor predate în mod clasic. 

Putem utiliza computerul în activități de consolidare a priceperilor și 

deprinderilor prin jocuri matematice instructive, există programe a căror derulare face 

să apară pe ecran un set de exerciții, iar grupa de elevi lucrează contra-cronometru la 

final calculatorul afișează numărul de greșeli. 

În lumina considerațiilor asupra integrării conținuturilor, a privi matematica doar 

ca pe o simplă disciplină constituie o eroare, iar învățarea matematicii prin activități 

practice a devenit o necesitate de multă vreme. Viața în sine este o continuă 

„matematică a existenței” ființei umane pe pământ, la care nimeni nu-și permite să 

rămână corigent, căci nu întâmplător, „Matematica este limba...în care Dumnezeu a 

creat lumea”.  

Indiferent de tipul de integrare abordat în procesul de învățare, proiectarea 

integrată și organizarea învățării se centrează pe învățarea prin cercetare, pe baza 

viziunii constructiviste și globale asupra lumii înconjurătoare. Învățarea nu are loc 

numai în școli; cea mai mare parte a învățării în societățile contemporane pare a se 

petrece, de fapt, în afara școlii. Familiile, comunitatea, „grupurile de egali” și, mai 

ales, mass-media constituie într-o măsură tot mai semnificativă medii de învățare. 

Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este însuși faptul că 

viața nu este împărțită pe discipline (J. Moffett). 

 

Bibliografie 

1. Dumitru A., Dumitru V.G. Activități transdisciplinare pentru grădiniță și ciclul 

primar. București: Ed. Paralela 45, 2005. 

2. Șincan E. Ỉndrumǎtor pentru învǎțǎtori, pǎrinți și copii. Craiova: Ed. Gh. 

Alexandrescu, 1993. 

3. Cerghit I. Metode de învațământ. Iași: Editura „Polirom”, 2006. 

169



CZU: 373.3:82 

COMUNICAREA ORALĂ ÎN CLASELE PRIMARE 

Silvia Colța, învățătoare, grad didactic întâi 

Școala Primară –Grădinița 88, or. Codru 

Studiul Limbii și literaturii române în sistemul de învățământ obligatoriu are ca 

obiectiv formarea comunicării orale și scrise ale elevilor, precum și familiarizarea 

acestora cu texte literare și non literare semnificative. 

Conceptul de comunicare este analizat de mulți cercetători, dar aspectul cel mai 

important îi revine fenomenului persuasiunii în relația învățător - elev. Formarea 

comunicării orale la elevii devine posibilă de realizat prin predarea / învățarea / 

evaluarea disciplinelor și solicită pe de o parte, formarea unor capacități, deprinderi, 

abilități, atitudini la nivelul discursului elevului. 

Direcțiile principale abordate în cercetările din domeniul comunicării elevilor, 

vizează formarea comportamentului comunicativ prin diverse strategii de interacțiune 

educațională. Această situație generează idei ce constau în identificarea elementelor 

de comunicare la elevi și a reperelor teoretico-experimentale. 

În clasele I și a II-a sunt recomandate, în curriculum școlar, următoarele 

schimburi verbale (acte de vorbire) [2]: 

 inițierea, menținerea sau încheierea unui schimb verbal;  

 identificarea unei persoane sau a unui obiect;  

 formularea unor întrebări și a unor răspunsuri;  

 oferirea unor informații despre identitatea proprie sau despre identitatea 

membrilor familiei/persoanelor cunoscute;  

 oferirea unor informații despre forma și despre utilitatea unor obiecte;  

 povestirea unor fapte și întâmplări după benzi desenate sau după ilustrații;  

 exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt.  

În clasele a III-a și a IV-a: se fixează componentele comunicării dialogate – 

adaptarea la particularitățile interlocutorului, formularea ideilor principale, povestirea 

orală a unui fragment dintr-un text narativ, povestirea orală a unor texte sau mesaje 

audiate, factorii perturbatori ai comunicării; se construiesc dialoguri în situații 

concrete sau imaginare; se actualizează elementele de comunicare nonverbală 

(gesturi, mimică).  

Comunicarea orală are un impact de doar 7%, pe când mijloacele vizuale 

(elementele de comunicare nonverbală – cu ajutorul gesturilor, mimicii, privirii, 

poziției corpului – precum și reprezentările vizuale: scheme, tabele, grafice, slide-uri) 
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au un impact de 55% asupra ascultătorilor, iar mijloacele de comunicare paraverbală 

(inflexiunile vocii, ritmul vorbirii, intonația, volumul) de 38%. 

Comunicarea orala prezinta numeroase avantaje fata de comunicarea scrisă:·  

 vorbitorul își poate observa interlocutorul și interveni pe loc cu modificări, atât 

la nivelul limbajului paraverbal cât și verbal, pentru a eficientiza comunicarea; 

 oralitatea permite un joc logic și imediat al întrebărilor cu răspunsurile, într-o 

derulare spontana și flexibilă; 

 oralitatea asigură manifestarea comportamentelor  persuasive și manipulative, 

pune în valoare  carisma și capacitatea de a convinge și influența oamenii. 

Ca oricare tip de activitate, comunicarea include următoarele elemente: scop, 

motive, mijloace, produse ale comunicării.  

Familiarizarea cu dialogul poate începe cu exerciții de reconstrucție. O astfel de 

secvență pretinde cunoașterea contextului în care apare dialogul: elevii restabilesc 

dialogul, numesc replicile, ceea ce contribuie la realizarea unei mai bune înțelegeri a 

textului. Elevii învață a formula întrebări și a răspunde complet. 

Comunicarea monologată se realizează [4, p.90]. 

Autoprezentarea și prezentarea sunt pentru elevi modalități de expunere despre 

propria persoană sau despre coleg, obiect, fenomen. 

Autoprezentarea cu dominantă descriptivă se referă  la autoprezentarea elevului 

ca elev, ca prieten, ca membru al familiei, al echipei de baschet etc. sau imaginar, ce 

se realizează prin autoprezentarea unui personaj, a unui animal, a unei jucării. Mai 

mult comunicarea orală verbală poate fi susținută de imagine: fotografie sau desen. În 

seria desenelor se așază: 

 autoportretul, 

 imaginea de tip „blazon” (ex.: culoarea, anotimpul, personajul, jocul preferate), 

 desenul ce prezintă elevul într-un grup („Eu și familia mea”, „Cu prietenii mei 

la joacă, la sport…”) sau 

 într-un spațiu anume („Locul în care îmi fac lecțiile/unde citesc, unde mă joc 

cu plăcere” etc.).  

Prezentarea orală cu dominantă descriptivă poate cuprinde, de asemenea, arii 

tematice și forme diverse. Temele pot fi jocuri familiare elevului, proiecte personale 

sau de grup (ex.: tipuri de jocuri, tipuri de frunze, tipuri de ceasuri, obiceiuri de 

Crăciun etc.).   

Exersarea formelor de expunere cu dominantă descriptivă se cere însoțită, din 

când în când, de modele oferite de învățător în variantă integrală sau în schiță. 

Variantele integrale presupun:  
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a. secvența de modelare („Jocul se numește…”); 

b. secvența de structurare a algoritmului („La începutul prezentării numiți o 

caracteristică, enumerați regulile de desfășurare. La sfârșit spuneți impresia”);  

c. distribuirea fișelor de control (acestea conțin planul prezentării și câteva aspecte 

legate de dimensiunea paraverbală și nonverbală);  

d. realizarea prezentării; 

e. autoevaluare și evaluare.   

Iată o fișă de control realizată pentru o activitate la clasa, consacrată prezentării 

unui personaj de desen animat. 

Fișă de control  

Prezentarea conține: 

 numele personajului și cartea/filmul în care apare; 

 o caracteristică esențială a personajului;  

 două trăsături fizice și exemplificarea lor. 

Această fișă s-a elaborat în baza produsului școlar recomandat. 

Produsul școlar: Prezentarea obiectului 

Criterii de succes: 

  Am pregătit o imagine/un desen cu personajul preferat. 

  Am exersat prezentarea (singur sau cu spectatori):  

 stând în picioare cu desenul orientat spre ascultători; 

 rostind clar fiecare parte a prezentării, dintre care două trăsături de 

comportament și exemplificarea lor; 

 o scurtă concluzie.  

Prezentarea orală cu dominantă narativă sau povestirea este un tip de text al 

cărui registru poate fi real (povestirea unor întâmplări trăite de elev) sau ficțional 

(structurarea unor narațiuni imaginare).  

El poate povesti o întâmplare sau repovesti un text narativ. Povestirile elevilor 

urmăresc dezvoltarea exprimării corecte, logice, expresive, fiind un bun exercițiu de 

dezvoltare a limbajului și a comunicării. Se cunosc mai multe forme [5]: 

 povestirile elevilor după modelul profesorului;  

 povestirile elevilor după un început dat;  

 povestirile elevilor după un plan;  

 povestirile elevilor după un șir de ilustrații;  

 povestirile pe o temă dată.  

Povestirea învățătorului contribuie la dezvoltarea exprimării contextuale, la 
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dezvoltarea operațiilor gândirii (analiza, sinteza, comparația, concretizarea sau 

individualizarea, abstractizarea, generalizarea), solicită memoria și imaginația 

elevilor. 

Pentru a realiza o activitate de povestire reușită, cu valoare formativă, 

învățătorul trebuie [6]: 

 să structureze metodic conținutul activității;  

 să coreleze obiectivele urmărite cu activitățile de învățare propuse;  

 să integreze materialul didactic la momentul potrivit;  

 să urmărească înțelegerea mesajului de către elevi;  

 să capteze atenția elevilor prin calitatea exprimării;  

 să ofere modele de exprimare orală corectă, folosind structuri gramaticale 

ample;  

 să asigure o atmosferă potrivită activității de povestire (fond muzical, expoziție 

de carte, alternarea povestirii profesorului cu imagini video sau înregistrări 

audio etc.).  

Repovestirea poate avea ca obiect o narațiune reprezentată prin ilustrații, benzi 

desenate, text literar sau nonliterar, dar și film sau spectacol de teatru. Atât 

povestirea, cât și repovestirea pot fi orale și scrise.  

La nivelul povestirii, etapele cuprind povestiri scurte, realizate individual sau în 

grup, urmate de povestiri mai lungi, realizate individual. 

Imaginile ce redau secvențele unei narațiuni pot fi valorizate și în alte moduri. 

Un scenariu în care refacerea textului se realizează individual [4]:  

a. povestirea realizată de învățător; 

b. prezentarea imaginilor în neordine și reconstituirea, în activități pe grupe, a 

șirului de evenimente și 

c. repovestirea întregului text de un reprezentant al fiecărei grupe.  

În clasele a treia și a patra, primul moment al scenariului poate să lipsească, iar 

textul oral poate fi continuat prin text scris. Pe măsură ce se petrece familiarizarea cu 

narațiunea, învățătorul poate renunța la suportul imagistic și poate iniția activități de 

construcție a unor texte (povestiri/basme) originale, în variantă de grup sau 

individuală. 

Prezentarea de carte este o modalitate de a exersa intervenția de tip 

argumentativ. În acest caz elevul prezintă cel mai captivant fragment al textului.  

Finalitățile lecțiilor de comunicare orală [ibidem, p.67]: 

 identificarea formelor comunicării orale; 
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 familiarizarea cu formele comunicării orale;  

 modalitățile de comunicare orală; 

 cunoașterea și înțelegerea rolului factorilor care determină/perturbă comunicare 

 formarea și dezvoltarea capacităților de receptare și de producere a unor mesaje 

orale diverse (exersarea celor două roluri: de ascultător și de vorbitor); 

 formarea unei atitudini comunicative pozitive/civilizate. 

Comunicarea orală se caracterizează prin libertatea în exprimare, folosirea 

codurilor nonverbale sau paraverbale, construcția spontană, subiectivismul evident al 

discursului (prezența mărcii emoționale), posibilitatea abaterii de la vorbirea corectă 

(limbaj uzual). 

La sfârșitul activităților de comunicare orală, învățătorul poate, de asemenea, să 

realizeze un moment de autoreflecție, prin intermediul căruia să reia firul activității 

desfășurate cu elevii pentru a evalua: situațiile pe care le-a creat/oferit elevilor pentru 

a se exprima liber; modalitățile de interacțiune folosite cu elevii. 
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CZU: 159.923.2 

DEZVOLTAREA PERSONALĂ - O NECESITATE, UN OBIECTIV, 

O DISCIPLINĂ DE STUDII 

Natalia Cristinoi, învățătoare, grad didactic întâi, 

Director adjunct pentru instruire 

Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri”, s. Drăgănești, r. Sîngerei 

Dezvoltarea personală trebuie să fie un obiectiv și o necesitate pentru fiecare 

individ, la orice vârstă. Din anul 2018, învățământul general din Republica Moldova 

se poate mândri cu progresul curricular, introducerea în Planul –Cadru a unei noi 

discipline școlare ,,Dezvoltarea personală”. Disciplina de studii ,,Dezvoltare 

personală” se studiază în clasele I – a XII-a în baza unui curriculum școlar necesar, 

punându-se accentul pe cooperare și metode moderne de activitate. Această disciplină 

de studii are rolul de a dezvolta personalitatea elevului, de a forma competențele 

necesare obținerii unui succes școlar, a unei performanțe în viitoarea profesie râvnită, 

dezvoltă capacitatea de protecție a sănătății și competența de a-și construi un trai 

decent. Pe perioada parcurgerii modulelor elevii își valorifică experiențele proprii și 

astfel se fundamentează autenticitatea învățării. Mereu domină o raportare 

permanentă la ceea ce gândesc și simt, precum și la modul comportamental al 

elevilor. Elevii sunt mereu puși în situație să exploreze, să coopereze și sunt motivați 

să învețe cu succes.  

Dezvoltarea personală reprezintă o disciplină de studiu ce include activități și 

experiențe ce au ca scop: 

❖ să susțină elevii în procesul de autocunoaștere, relaționare corectă cu semenii și 

colegii, familia și mediul din care fac parte; 

❖ să dezvolte abilități de comunicare eficientă, management eficient, să 

îmbunătățească starea de conștientizare a propriului potențial; 

❖ să dezvolte talentele și abilitățile personale, orientate spre îmbunătățirea calității 

vieții prin aderarea la valorile societății contemporane, prin a contribui la 

realizarea aspirațiilor și viselor personale într-un mediu de viață sănătos și sigur. 

Noi, cadrele didactice, avem datoria de a oferi discipolilor instrumente de a se 

cunoaște, de a privi viitorul cu încredere, de a se înțelege și poziționa ca indivizi, îi 

învățăm responsabilitatea, îi obișnuim să-și poarte de grijă sie și celor din apropiere, 

să-și exprime gândurile, opiniile, doleanțele fără să jignească pe cineva, fără teamă și 

fără frica că vor fi neînțeleși. Pe parcurs elevii își dezvoltă abilitatea de a gândi critic, 

capacitatea de a pune întrebări, dar în același timp de a găsi soluții creative.  
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Dezvoltarea pe plan profesional și personal este o preocupare a multor persoane 

care se respectă, care vor ca în societate să fie respectați și să joace un rol important 

pentru cineva, care tind la o schimbare și progres, dar dezvoltarea personală trebuie 

să fie și o preocupare fundamentală a școlii, începând de la cei mici elevi și 

continuând cu toți elevii, indiferent de treapta de învățământ. Școala trebuie să le 

ofere genul de educație care să-i pregătească pe elevi pentru o viață în permanentă 

schimbare. Trebuie să le oferim oportunități micilor elevi pentru a fi expuși la cât mai 

multe situații reale, care să îi ajute să își formeze o impresie corectă și echilibrată 

despre viață și despre lume. Orele de Dezvoltare personală trebuie să fie completate 

cu activități care să le dezvolte o conștiință socială, abilități de a interacționa și o 

înțelegere corectă a normelor din societate. Deseori vor fi binevenite activități 

precum vizite, excursii, proiecte în care sunt implicați elevii, părinții și actorii 

educaționali din comunitate, spectacole și expoziții, parteneriate durabile. Părinții 

trebuie să fie informați despre disciplina de studii și anume despre pașii educaționali 

care trebuie întreprinși, astfel ei vor fi încurajați să completeze consecvent demersul 

școlii acasă. Orice problemă devine mai ușor de soluționat dacă este discutată, 

analizată și direcționați pași concreți pentru realizare. Astfel elevii simt că ei nu sunt 

singuri într-o incertitudine și pot solicita sfaturi maturilor, fiindcă aceștia, la rândul 

lor, sunt deschiși spre ajutor. La unele probleme cu care se confruntă elevii primesc 

răspunsuri la această disciplină de studii, altele se pot rezolva la nivelul ascultării, 

deoarece când se expune, elevul are ocazia să-și exprime dificultatea, s-o 

conștientizeze mai bine, s-o analizeze și, deseori, ajunge singur la o concluzie.  

Disciplina Dezvoltare personală oferă un cadru semnificativ și pentru stimularea 

flexibilității cognitive și a creativității elevilor, aceștia fiind încurajați să adreseze 

întrebări, să comunice propriile opinii, să intervină cu argumente, să reflecteze asupra 

subiectelor puse în discuție, să manifeste inițiativă, să genereze idei originale la ceea 

ce învață. Accentul la orele disciplinei de studii este dat de spontaneitatea și 

creativitatea răspunsurilor elevilor la sarcinile propuse. Analizele succesive, 

momentele de autoevaluare și de reflecție oferă elevilor cadrul necesar pentru 

interiorizarea conceptelor tematice, pentru dezvoltarea încrederii în sine, pentru 

conturarea perspectivei pozitive asupra resurselor personale, astfel încât să facă față 

provocărilor școlare, apoi a celor din viața de zi cu zi. 

Strategiile didactice activ-participative sunt cele ce trebuie să domine întreaga 

învățare. La disciplina de studii Dezvoltare personală prevalează caracterul explorator 

și practic-aplicativ și presupune implicarea directă a elevilor. Ei conștientizează, 

exersează abilități și atitudini într-un mediu școlar sănătos, devin mai responsabili 
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pentru modul în care se implică în activitățile propuse. De o importanță majoră este 

ca la această oră elevii să se simtă bine, astfel ei vor fi motivați intrinsec pentru o 

învățare temeinică. 

Noi, cadrele didactice, avem menirea să dezvoltăm caractere integre, dar și să 

progresăm odată cu discipolii noștri. 

Aria curriculară: Consiliere și dezvoltare personală. 

Disciplina: Dezvoltarea personală 

Modulul 5: Securitatea personală. 

Subiectul lecției: Securitatea acasă și la școală.  

Tipul lecției: Lecție de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor 

Model constructivist: ERRE: Evocare. Realizarea sensului. Reflecție. Extindere. 

Loc de desfăşurare: Sala de clasă (38 min.), în exteriorul instituției (7 min). 

Competenţa specifică: Adaptarea comportamentului privind securitatea personală și 

a celor din jur în situații cotidiene, demonstrând atenție și atitudine responsabilă față 

de sine și cei din jur. 

Unități de competențe Obiective operaționale Capacitatea 

evaluată 

Criterii de 

evaluare 

• 5.1. Recunoașterea 

situațiilor de risc 

pentru siguranța 

corpului în mediul 

cotidian. 

• 5.3. Respectarea 

regulilor privind 

securitatea elevului 

în condiţiile casnice, 

şcolare, stradă, 

transport şi în mediul 

natural. 

La sfârșitul lecției, elevul va fi 

capabil: 

O1 - să descopere mesajele şi 

informaţiile noi; 

O2– să relateze în baza 

imaginilor și a cugetărilor 

propuse despre necesitatea 

respectării regulilor privind 

securitatea personală și a celor 

din jur;  

O3 – să deducă importanța 

implicării fiecărui cetățean în 

luarea de decizii corecte în 

situațiilor de risc; 

O4 – să manifeste dorința de a 

respecta siguranța vieții proprii 

și a celor din jur. 

 

 

Activitatea 

de simulare: 

evacuarea 

din clasă 

C1. Recunoaște 

semnalul de 

alarmă. 

C2.Își păstrează 

calmul. 

C3.Se deplasează 

corect pe traseul de 

evacuare conform 

planului de 

evacuare. 

C4.Execută acțiuni 

conform situației.  

 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: a)Tehnica ,,Soarele a răsărit frumos”, audiția cântecului, 

Braistormingul, Floarea de nufăr, Caruselul gândirii, Trenul Cunoașterii, studiul de 

caz, analiza și sinteza, discuția dirijată, problematizarea, prezentarea Power Point, 

exerciții de simulare, cooperarea, pauză dinamică. b) Forme de activitate: frontală, 

activitate individuală, independentă, orală. c) Mijloace instrucţionale: USB stick 
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conectat la televizor, imagini, tablă de scris, tablă magnetică, fişe de lucru, materiale 

audio, video. d) Resurse informaţionale şi metodologice: 

• Curriculum național. Învățământ primar. Chișinău 2018;  

• Metodologia privind implementarea ECD în clasa a II-a; 

• Ghid metodologic privind ECD în clasa a II-a; 

• Ghid de resurse practice pentru consiliere și orientare a elevilor. București 

2009. 

Resurse temporale: 45 de minute. 

Resurse umane: elevi, învăţător, părinți. 

Demersul instrucțional 

Etapele  

Activită-

ţii 

Conținuturi Strategii didactice 
Metode și 

tehnici 

Forme de 

lucru 

Materiale 

(resurse) 

Evaluare 

 

E 

V 

O 

C 

A 

R 

E  

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salutul.  

-Mă voi saluta cu cei enumerați 

printre rândurile salutului. Cei care 

se recunosc în descrierea făcută, se 

ridică și se salută. 

-Bună ziua, dragii mei! Azi soarele a 

răsărit … 

-pentru copiii care au venit la școală 

singurei; 

-pentru copiii care au frați și surori 

sau vor să aibă frați și surioare; 

-pentru copiii care sunt fericiți; 

-pentru copiii care sunt sănătoși; 

-pentru copiii care cred că sănătatea 

este prioritară; 

-pentru toți copiii care zâmbesc. 

(Elevii se ridică în picioare și se 

salută, se îmbrățișează, își strâng 

mâinile etc.) 

-Audiați cântecelul și astfel veți intui 

tema lecției de astăzi. 

 

Cântecul :,,Viața e un vis frumos.” 

(Elevii își expun opiniile.) 

-Corect, elevi. Viața este deosebită și 

frumoasă când sunteți sănătoși și 

protejați. Tema lecției de astăzi sună 

așa: ,,Securitatea vieții la școală și 

acasă”.  

-Ce înseamnă Securitatea vieții? Pe 

masă aveți câte o petală de nufăr 

scrieți ideile care vă vin în minte. 

( În perechi lucrează asupra sarcinii.) 

Elevii își expun ideile și acroșează 

Tehnica 

,,Soarele a 

răsărit 

luminos/ Și 

salută 

copiii 

frumos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiția 

cântecului 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=edjb-

Dh_SKY 

Braistor-

mingul 

 

 

 

 

Floarea de 

nufăr 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate în 

perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcula-

tor, 

stick, 

boxe, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petale de 

nufăr 

(decup-

ate) 

 

Evaluarea 

formativ 

interactivă 

 

Atitudinea 

pozitivă față 

de ce se 

comunică; 

 

 

 

 

 

 

Se evaluează 

deprinderea 

de menține 

atenția și 

deschiderea 

elevilor 

pentru 

cooperare 

 

 

 

 

 

Se evaluează 

imaginația și 

gândirea 

creatoare 

 

Abilitatea de 

a argumenta 
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R 

E 

A 

L 

I 

Z 

A 

R 

E 

A 

 

S 

E 

N 

S 

U 

L 

U 

I 

 

15-20 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

petalele pe tablă. 

Răspunsuri posibile: Siguranța 

fiecărei persoane; Responsabilitatea 

pentru viața proprie și a celor din 

jur; Păstrarea anumitor reguli de 

viață; Viața e sănătatea, dar 

sănătatea trebuie protejată etc. 

-De la primul cerc de petale mai 

împodobim nufărul cu un rând de 

petale pe care trebuie să scriem 

regulile pe care trebuie să le respecte 

elevii și la școală, și acasă, pentru a 

se simți mereu în siguranță. Lucrăm 

toți împreună, ne ajutăm, și ne 

completăm reciproc. 

Răspunsuri posibile: Să respectăm 

regulile de securitate rutieră; Să 

menținem igiena vestimentației, a 

locuinței, a clasei; Să mâncăm 

sănătos; Să nu facem abuz de 

dulciuri sau produse alimentare 

interzise copiilor; Să respectăm 

poziția la scris și citit; Să fugim de 

unele situații neplăcute și să 

povestim totul părinților; Să nu 

abuzăm pe nimeni și să nu permitem 

să profite cineva de noi etc. 

 

-Dragi elevi, să ne grupăm în 3 

echipe după metoda împărțirii 

cuvântul în silabe. (Elevii propun un 

cuvânt din 3 silabe. Ex: tomniță, 

mugurași, cuminte, lecție etc.).  

-Pe 3 planșe sunt scrise sarcini:1) Cui 

trebuie să spunem dacă am fost 

martorii unui abuz sau am nimerit 

într-o situație neplăcută? 2) Ce 

reguli trebuie respectate ca să 

menținem viața și sănătatea în 

siguranță? 3)Ce locuri frecventăm și 

trebuie să fim atenți la securitatea 

corpului nostru dar și a celor din 

jur? 

(Elevii lucrează la planșa propusă, la 

semnalul învățătoarei trebuie să dea 

următorului grup și să preia 

următoarea planșă astfel ca să 

răspundă toate grupurile la fiecare 

din întrebare. Când planșa ajunge 

înapoi la proprietar, fiecare grup 

deleagă câte un lider pentru a expune 

informația acumulată pe planșe. La 

 

 

 
 

 

 

 

 

Floarea de 

nufăr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruparea 

conform 

silabei 

comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caruselul 

gândirii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate în 

grup 

 

 

 

 

 

 

Activitate în 

grupuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate în 

grupuri mari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petale 

pentru al 

doilea 

cerc al 

nufărului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 planșe 

cu sarcini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

și de a-și 

expune 

corect 

opiniile 

proprii; 

 

 

Capacitatea 

de a coopera 

pentru 

realizarea 

sarcinilor; 

 

Capacitatea 

de formulare 

a 

concluziilor; 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a redacta 

corect 

răspunsurile 

la întrebări; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a coopera 

pentru 

realizarea 

corectă a 

sarcinilor; 

 

Capacitatea 

de a 

concluziona 
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R 

E 

F 

L 

E 

C 

Ț 

I 

E 

15-20 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesitate cadrul didactic vine cu 

completările de rigoare. Nici o opinie 

nu e neglijată sau condamnată. Elevii 

trebuie să-și dezvolte judecățile de 

valoare. Planșele se acroșează la 

Ungherașul Infomațiilor, pentru a fi 

studiat și după lecție.)  

 

- Bravo, elevi. Sunteți mici dar aveți 

un potențial valoros de dezvoltare. ( 

Elevii trebuie mereu încurajați pentru 

a se simți necesari.) Acum din aceste 

3 grupuri frumoase ne vom regrupa 

în 2 grupuri mari, și mai deosebite, 

după modalitatea de alegere a unei 

figuri geometrice din cutie.  

( Elevii se grupează în 2 grupuri 

mari.) 

-Selectați plicuri din oricare vagon al 

Trenului Cunoașterii, extrageți 

istorioara propusă în care eroul 

principal este un elev de vârsta 

voastră, corectați-i greșeala comisă, 

propuneți-i un sfat sau ce reguli 

trebuie să respecte pentru a proteja 

viața proprie și viața celor din jur. 

(Elevii citesc și meditează asupra 

situației de caz. Anexa 1. Anexa 2. 

Apoi citesc și se expun pe marginea 

situații de caz găsind soluții corecte.) 

- Dragi elevi, noi trebuie să avem 

grijă de viața și sănătatea noastră dar 

și a celor din jur. Dacă ajungem într-

o situație neplăcută trebuie să ne 

ajutăm, să ne empatizăm reciproc. 

Regulile de comportare la școală, pe 

traseul spre casă, în societate, trebuie 

să le respectăm ca să nu ne punem în 

pericol viața noastră dar și a altor 

persoane. Dar uneori ne pot afecta 

securitatea și alți factori cei naturali. 

De exemplu, ați auzit de cutremurul 

de pământ și chiar am desfășurat și 

simulări de apărare în caz de 

cutremur.  

(Micii elevi repetă pașii care pot fi 

întreprinși în caz de cutremur. 

Învățătoarea intervine cu reamintirea 

unor reguli.) 

-Astăzi elevi vom desfășura un joc de 

rol în care vom fi toți antrenați. Jocul 

de rol este de simulare a evacuării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenul 

Cunoașterii 

 

 

 

Studiul de 

caz 

Analiza și 

sinteza 

 

 

 

 

Discuția 

dirijată 

 

Joc de rol 

 

Sinteza 

Problemati

zarea 

 

Power 

Point 

 

Exercițiul 

de 

simulare 

 

 

 

 

Pauză 

dinamică 

 

 

 

 

 

Cooperarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

Unghe-

rașul 

Informa-

țiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuri 

geome-

trice 

(cercuri, 

pătrate), 

cutie 

 

Trenul 

Cunoaș-

terii cu 

vagoane 

colorate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televi-

informații; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

elevilor; 

 

 

Abilitatea de 

lectură și 

înțelegere a 

unui text, 

 

 

 

 

 

Se evaluează 

deprinderile 

de 

investigare și 

cercetare a 

unei situații 

de caz; 

 

 

 

Capacitatea 

de 

sistematiza-

re a 

cunoștin-

țelor; 

 

 

 

Capacitatea 

de a coopera 

pentru 

realizarea 

sarcinilor; 

 

 

 

Capacitatea 
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Sarcini 

pentru 

extensie 

din gimnaziu în timpul unui 

cutremur. Acum fiți atenți la 

televizor pentru a vă reaminti 

regulile de securitate în timpul unui 

posibil cutremur de pământ. 

(Învățătoarea dă semnalul din 

clopoțelul clasei și elevii ies în liniște 

din încăperea clasei pentru a nu 

perturba liniștea celorlalte clase de 

elevi. Lecția continuă afară. 

Învățătoarea dă unele indicații dacă e 

necesar și aduce un feedback 

constructiv.) 

 

Pauza dinamică: ,,Dacă vesel se 

trăiește fă așa…”( învățătoarea cântă 

cu copiii îi netezește pe creștet și le 

propune să se îmbrățișeze reciproc.) 

 

-Acasă să discutați cu părinții despre 

necesitatea respectării regulilor de 

securitate a vieții și sănătății. Voi, 

elevi, să le enumerați regulile 

cunoscute. Părinții, bunicii să vă 

enumere regulile care le cunosc 

dumnealor și trebuie neapărat 

respectate pentru a duce o viață de 

calitate. Data viitoare la Dezvoltarea 

personală să vă expuneți și să faceți 

schimb de bunele practici din familii. 

cu familia 

 

 

 

 

 

zor 

stick 

 

 

Prezenta-

re PPT 

pregătită 

din timp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de cooperare 

și de aplicare 

a cunoștințe-

lor ; 

Capacitatea 

de înțelegere 

și respectare 

a regulilor 

de securitate 

a vieții; 

Atitudinea și 

interesul 

pentru tema 

desfășurată. 

 

Anexa 1 

Onu este un elev în clasa a II-a. Locuiește într-un sat mare. În fiecare zi el merge 

la școală cu plăcere. Părinții nu-l pot însoți pentru că merg la serviciu în altă direcție a 

satului. Onu mereu se grăbește la școală, ca să ajungă primul. Nu este atent la 

traversarea străzii. Fuge, sare, se grăbește și nu este atent la unitățile de transport. 

Odată a primit și o mustrare de la un taximetrist, dar el a motivat că iubește școala și 

vrea să ajungă mai repede ca să reușească și la bibliotecă. Procedează corect Onu? 

Anexa 2 

Oana este o fetiță inteligentă, dar mereu e pusă pe șotii. Prin clasă ascunde 

uneori caietele și cărțile colegilor săi sau le schimbă locurile ghiozdanelor. Colegii de 

clasă o iubesc chiar dacă le face diverse farse. Într-o zi, la recreația mare, a schimbat 

de pe perete planșele care indică schema de evacuare de la etajul 2. Oana a primit 

mustrare de la diriginta clasei. De ce?  
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CZU:371.796+373.3 

PARTICULARITĂȚILE ORGANIZĂRII LECȚIILOR 

DE EDUCAȚIE FIZICĂ CU CARACTER ASANATIV 

ÎN ACTIVITATEA VIITORILOR ÎNVĂȚĂTORI AI ȘCOLII PRIMARE 

Oxana Curteva, dr., conf. univ. 

șef Catedra Pedagogie și Psihologie 

Universitatea de Stat din Comrat 

Abstract. In the context of modernization of education system one of the main tasks is the students' 

education, providing necessary information for health preservation and promotion, development of 

hygienic norms and the rules of healthy lifestyle. The modern physical education performs 

important social functions in terms of the optimization of students' physical condition and the 

organisation of healthy lifestyle. Due to deteriorating level of students' health there is a necessity of 

the organisation of physical education class with emphasis on the solution of health-improving 

problems of physical training.  

Keywords: students, health, physical education lesson, motor activities, principles and health 

technologies. 

Un obiectiv prioritar al modernizării sistemului de învățământ constă în educația 

subiecților, asigurarea acestora cu informație despre cunoștințe igienice, anatomo-

fiziologice, norme și reguli a modului de viață sănătos care, finalmente, îi va ajuta să-

și fortifice și să-și mențină sănătatea. În acest context, cultura fizică contemporană 

realizează funcții importante sociale referitoare la optimizarea condiției fizice a 

elevilor, promovarea modului de viață sănătos și pregătirea acestora către viața 

cotidiană. Spre regret, analiza problemei ce ține de starea de sănătate a elevilor indică 

că aproximativ 80 la sută din aceștia au nevoie de o susținere specială. Actualmente, 

numărul copiilor sănătoși de vârstă școlară, pe întreaga țară, nu depășește 10 la sută. 

Monitorizarea stării de sănătate a copiilor înmatriculați în clasa întâi arată existența 

unui număr sporit al acestora care au nivel scăzut al stării de sănătate psihofizică. În 

plus, se face observată tendința înrăutățirii sănătății elevilor pe parcursul învățării la 

școală. 

Deficitul activității motrice dereglează funcțiile organismului, înrăutățind 

semnificativ sănătatea copilului. Limitarea activității motrice constituie factorul de 

bază al influenței negative a procesului educațional asupra organismului elevului. 

Pentru înlăturarea acțiunilor distrugătoare a unui șir de factori ce reduc sănătatea 

elevului contemporan este necesară abordarea complexă, direcționată a problemei de 

către specialiștii diverselor profiluri ce activează în sfera învățământului, educației și 

drepturilor copiilor. Un rol deosebit în rezolvarea acestei probleme îi revine școlii [2]. 
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În opinia noastră, factorii de bază care diminuează starea organismului elevilor, 

sporind numărul dereglărilor acestuia sunt: 

 activitatea didactică intensă a elevilor ce conduce la extenuarea acestora; 

 modul de viață sedentar (hipodinamia); 

 răspândirea viciilor între elevi; 

 acumularea emoțiilor negative în lipsa recreației fizice, fapt ce duce la schimbări 

psihoemoționale: închiderea în sine, neechilibrarea, iritarea abundentă; 

 imposibilitatea de a dirija cu propriile emoții în tendința de a obține performanțe 

semnificative. 

Prin urmare, în legătură cu înrăutățirea stării de sănătate a generației în creștere 

este necesară organizarea lecției de educație fizică astfel ca accentul să fie plasat pe 

rezolvarea sarcinilor asanative ale educației fizice fără a prejudicia componenta 

instructivă a procesului educațional. 

Există multe definiții ale noțiunii „tehnologii educaționale de menținere a 

sănătății”, care constituie o caracteristică calitativă a oricărei tehnologii educaționale 

ce demonstrează cum se realizează obiectivul ce ține de menținerea sănătății 

profesorului și elevilor. 

Conform opiniei N.K.Smirnova, tehnologiile educaționale de menținere a 

sănătății – acestea sunt acele tehnologii psihologo-pedagogice, programe, metode etc. 

care sunt orientate spre educarea la elevi a culturii sănătății, calităților de 

personalitate care contribuie la fortificarea și menținerea sănătății, formarea 

reprezentării despre sănătate ca valoare, motivației de a duce un mod de viață sănătos 

[6]. 

Noi susținem poziția N.K.Smirnova, care a formulat următoarele principii de 

menținere a sănătății:  

1. „Nu dăuna” - toate metodele, procedeele și mijloacele utilizate trebuie să fie 

argumentate, verificate în practică și să nu afecteze sănătatea elevului și a 

profesorului. 

2. Grija pentru sănătatea elevului și a profesorului constituie o prioritate – totul ce 

este utilizat trebuie evaluat de pe poziții analitice: cum a influențat starea 

psihofiziologică a participanților în cadrul procesului de instruire. 

3. Responsabilitatea pentru propria sănătate – trebuie de format la fiecare copil 

atitudine conștiincioasă pentru propria sănătate, numai astfel el va realiza 

cunoștințele, principiile și deprinderile sale în scopul menținerii sănătății [6]. 

Trebuie menționat faptul că toate tehnologiile referitoare la menținerea sănătății, 

utilizate în cadrul procesului educațional, pot fi repartizate în trei grupe: 
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1. Tehnologii care asigură condiții igienice optimale pentru decurgerea procesului 

educațional. 

2. Tehnologii utilizate în scopul organizării optimale a procesului educațional și 

activității motrice a elevilor. 

3. Diverse și variate tehnologii psihologio-pedagogice utilizate atât la lecție, cât și 

în cadrul activităților extracurriculare desfășurate de pedagogi și educatori. 

Diversitatea conținutului activității de cultură fizică de asanare oferă posibilități 

de a utiliza diferite forme ale motricității, în baza căror se elaborează programe de 

lucru cu elevii de vârstă mică. Varietatea formelor de organizare a activității în 

domeniul culturii fizice de asanare include atât formele organizate în cadrul zilei de 

învățământ (lecției de educație fizică; gimnastica înainte de lecții; recreații (2-3 min.) 

motrice în cadrul altor discipline de studii: matematica, științe etc.; pauze dinamice), 

cât și forme extracurriculare (secții sportive, cercul „Sănătate”, curse turistice, 

competiții sportive, zile tematice ale sănătății, serbări sportive, șouri sportive), 

precum și forme individuale și colective. 

Asigurarea informațională plenară a activităților de cultură fizică cu caracter 

asanativ, desfășurate cu elevii claselor primare, are loc prin actualizarea potențialului 

cognitiv a acestora care presupune următoarele: 

 activitatea motrice asanativă poate deveni un spațiu de informare a elevilor de 

vârstă mică despre valorile sănătății (utilizând procedee de alternare a activității 

de cunoaștere și motrice); 

 activitatea motrice asanativă poate deveni promotorul informației despre 

sănătate și modul de viață sănătos (prin conținutul bogat al jocurilor, 

competițiilor, exercițiilor de imitare etc.); 

 activitatea motrice asanativă poate deveni materie în baza căreia copilul 

urmărind starea proprie va cunoaște legitățile funcționării organismului [5]. 

Un factor important în formarea atitudinii elevilor despre sănătate ca valoare 

este sensibilizarea trăirilor emoționale a acestora adecvate propriei sănătăți, modul de 

viață, finalitatea căror este starea de bine sau boala. 

Activitatea motrice asanativă, în esență, este o sursă ce provoacă trăiri emotive 

puternice (în deosebi activitatea în formă de competiție sau joc), fapt caracteristic 

pentru elevii din clasele primare care au emotivitate sporită. Astfel de activitate 

asigură copilului vasta posibilitate de reacționa emotiv plenar, situație, care în alte 

activități școlare sunt foarte limitate. 

Emotivitatea sporită în cadrul activităților motrice asanative este asigurată de 

organizarea diverselor măsuri cu caracter de joc, acestea fiind însoțite de muzică. 
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Menționăm că încadrarea elevilor în diverse activități școlare, precum și așteptarea de 

a participa în măsurile planificate (curse turistice, serbări sportive, competiții etc.), la 

fel, sporesc trăirile emotive ale elevilor [1]. 

În scopul optimizării activității motrice, fortificării sănătății elevilor, noi, în 

comun cu studenții facultății – viitorii învățători la clasele primare am elaborat 

metodologia sistemului de implementare a tehnologiilor de menținere a sănătății în 

cadrul lecțiilor de educație fizică. Printre elementele de bază a acestora enumerăm 

următoarele: 

1. Selectarea dominantă a exercițiilor cu caracter asanativ. În etapa pregătitoare a 

lecției sunt incluse, în mod obligatoriu, exerciții pentru dezvoltarea coordonării 

mișcărilor, precum și exerciții în scopul profilaxiei dereglării ținutei corpului și 

piciorului plat. Elevii, chiar începând cu clasa I, alcătuiesc singuri exerciții 

pentru „încălzirea” corpului, fapt ce contribuie la formarea deprinderii de a 

practica de sine stătător exercițiile fizice. Iar în etapa de încheiere a lecției, 

sistematic, sunt utilizate exercițiile pentru restabilirea respirației, totodată 

utilizându-se și gimnastica pentru ochi, dar și elemente de masaj punctat, după 

metodica A.A.Umanscaia. 

2. Sporirea densității motrice a lecției. Etapa de bază a lecției se desfășoară 

utilizând diverse modalități de instruire a elevilor: instruirea individualizată, în 

grup și frontală; în formă de joc și competiții; sunt utilizate diverse metode de 

instruire. 

3. Abordarea individuală de instruire a elevilor, asigurarea acestora cu informația 

necesară despre fortificarea și menținerea sănătății. 

4. Crearea, în cadrul lecției, a climatului emotiv pozitiv [4]. Emoțiile pozitive 

feresc copiii de surmenajul mintal. Un loc deosebit în rezolvarea acestei 

probleme le revin jocurilor, lecțiilor improvizate în care orice exercițiu sau joc 

are caracter sugestiv. 

5. Folosirea factorilor naturali. În condițiile climaterice bune, lecțiile se desfășoară 

în aer liber, fapt ce contribuie semnificativ și la călirea organismului elevilor. 

Prin urmare, practica educațională demonstrează că aplicarea acestui sistem 

contribuie la realizarea următoarelor obiective: 

 fortificarea sănătății, consolidarea ținutei corpului, profilaxia piciorului plat;  

 dezvoltarea fizică armonioasă și educarea morală a elevilor; 

 formarea obișnuinței elevilor de a practica independent exercițiile fizice, jocurile 

dinamice, utilizarea acestora în timpul liber, precum și evidențierea elevilor de a 

practica o probă concretă de sport; 
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 formarea deprinderii de observare sistematică a propriei stări fizice, de a 

monitoriza propria sănătate, gradul dezvoltării calităților motrice. 

La planificarea și desfășurarea lecției de educație fizică studenții țin cont de 

cerințele contemporane referitoare la aplicarea tehnologiilor de menținere a sănătății 

elevilor, printre care enumerăm următoarele: 

 densitatea rațională a lecției; 

 includerea în lecție a informației teoretice referitoare la sănătatea elevilor, fapt 

ce contribuie la formarea valorilor despre modul de viață sănătos și necesitatea 

vitală de al respecta; 

 îmbinarea optimă a diverselor feluri de activitate motrice; 

 selectarea procedeelor și metodelor de instruire care contribuie la manifestarea 

inițiativei, activismului elevilor și evidențierea acestora din punct de vedere al 

creativității; 

 formarea motivației interne și externe a elevului vizavi de activitatea didactică; 

 realizarea abordării individuale față de elevi, ținând cont de posibilitățile 

personale ale acestora; 

 crearea climatului psihologic favorabil, situațiilor de succes și „descărcării” 

emoționale; 

 includerea în lecție a procedeelor și metodelor ce contribuie la autocunoașterea 

organismului său, dezvoltarea deprinderilor de autoapreciere a gradului propriei 

dezvoltări fizice. 

Este important ca lecția să fie bazată pe respectarea anumitor principii, care, 

finalmente, fiind respectate vor ameliora sănătatea fizică și psihică a elevilor. Aceste 

principii sunt: 

- principiul activismului motrice; 

- principiul regimului asanativ; 

- principiul formării ținutei corecte și deprinderii de a respira rațional; 

- principiul realizării eficace a călirii; 

- principiul confortului psihologic; 

- principiul organizării motrice a activității bazat pe particularitățile și  

 capacitățile individuale ale copilului [3]. 

Prin urmare, lecția de educație fizică desfășurată în baza tehnologiilor de 

menținere a sănătății oferă învățătorului posibilități să formeze elevilor deprinderea 

de a duce un mod de viață sănătos, să comunice acestora cunoștințe despre 

organismul uman, să-i învețe să-și ocrotească și să-și fortifice propria sănătate. 
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Practica pedagogică avansată demonstrează că utilizarea în procesul educațional a 

tehnologiilor de menținere a sănătății îi ajută pe elevi să se adapteze mai reușit în 

spațiul educațional și social, să-și realizeze capacitățile sale creative, iar învățătorului 

- să realizeze eficace „profilaxia” comportamentului antisocial al elevilor. 

Modul de viață sănătos, spre regret, încă nu se plasează, în opinia omului, pe 

locul întâi în sistemul de valori a societății. Însă, dacă învățăm copiii să prețuiască, să 

ocrotească și să fortifice propria sănătate, atunci tânăra generație va fi sănătoasă, 

dezvoltată nu numai spiritual ci și fizic. 
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DEMERSURILE INSTRUIRII PROBLEMATIZATE VALORIFICATE ÎN 

EDUCAȚIA INTELECTUALĂ A ELEVILOR DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ 

Valentina Fluierar, asistent universitar 

Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar, UST 

Modificările de natură economică și sociopolitică, la nivel global, solicită 

estimarea valorilor sociale importante, în fapt provocând restructurarea tuturor 

sistemelor, inclusiv a celui de învățământ. Astfel de schimbări înaintează noi exigențe 

cu referire la orientarea didacticii moderne spre accentuarea efortului intelectual al 

elevilor de vârstă școlară mică spre rezolvarea problemelor cu care se confruntă, 

pregătirea lor pentru autonomia cognitivă. Practica educațională la nivelul 

învățământului primar intervine cu o pluralitate de instrumente, oferind instruirii 

problematizate un rol determinant în antrenarea facultăților intelectuale, afective și 

voliţionale ale personalităţii elevului.  

Instruirea problematizată ca direcție științifică de mare importanță și de 

perspectivă oferă condiții eficiente de educație intelectuală a elevlor de vârstă școlară 

mică. Consemnarea fixată la nivel teoretic și praxiologic privitor la formarea 

constructelor educației intelectuale angajează implicarea elevilor de vârstă școlară 

mică în cadrul instruirii pentru antrenarea acestora într-un context problematizat 

determinat, în care accentul se plasează pe valorificarea resurselor intelectuale ale 

personalității prin modalități nestandarde de abordare a realității. 

Cele mai relevante investigații în aria instruirii problematizate se consideră 

abordările teoretice și metodologice ale savanților М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, 

А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, W. Okon, G. Polya, R. Gagne, P. Goguelin, V. 

Panico, Al. Roșca ș.a.  

Elaborarea legităților și modurilor de organizare a instruirii problematizate 

aparține savantului М.И. Махмутов [7]; fundamentarea procesului de instruire pe 

principiul problematizării se consemnează în teoria şi praxiologia savantului V. 

Panico [4]. 

Instruirea problematizată vizează o modalitate activă de organizare de către 

învățător a unor situații de interrelaționare a elevului cu conținutul de învățare 

problematizat, în cadrul căruia subiectul se atașează contradicțiilor obiective a 

cunoașterii științifice și modurilor de rezolvare a acestora, învață să gândească, să 

asimileze creativ cunoștințele. Conținutul instruirii problematizate, identificat în 

teoriile savanților psihologi С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев etc. 
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vizează reflectarea contradicțiilor obiective, care apar în procesul cunoașterii 

științifice, raportat la activitatea de instruire sau la alte activități. 

În conformitate cu legitățile fundamentale ale procesului instructiv, savantul W. 

Okon a introdus în didactica generală teoria instruirii problematizate ca sistem de 

instruire bazat pe studierea conținutului informației instructive dintr-un anumit 

domeniu, prin provocarea în conștiință a unor sarcini și probleme cognitive, care au la 

bază căutarea științifică. Ca proces creativ, acest tip de instruire presupune rezolvarea 

sarcinilor științifice nestandarde. 

În concepția lui И.Я. Лернер, instruirea problematizată este „un tip de instruire, 

în contextul căreia elevii se încadrează sistematic în procesul de rezolvare a 

problemelor și sarcinilor-problemă, în baza conținutului programului” [6, p. 101].  

Abordarea problematizată a instruirii de către В.Т. Кудрявцев vizează „un 

sistem pedagogic specific, bazat pe înțelegerea determinată a legităților logico-

psihologice de dezvoltare a gândirii și capacităților creative în general” [5, p. 4]; „un 

tip specific de instruire, caracteristica de bază a căruia o deține funcția lui 

dezvoltativă cu referire la capacitățile creative” [ibidem, p. 6]; „un sistem didactic 

integrat, bazat pe legitățile logico-psihologice de asimilare creativă a cunoștințelor în 

activitatea instructivă” [ibidem, p. 6]. 

În aria instruirii problematizate se înscrie conceptul problemă, având 

semnificația unui exercițiu de aplicare a unor reguli sau principii cunoscute asupra 

unui ansamblu de cunoștințe însușite anterior, care se deosebește de celelalte 

concepte, conform opiniei lui R. Gagne, prin „aplicarea, întărirea sau verificarea unor 

reguli învățate mai înainte” [3, p. 188]. 

И.Я. Лернер afirmă că „în procesul rezolvării de către elevi a unui sistem de 

probleme și sarcini-probleme special elaborate, se achiziționează experiența de 

activitate creativă, asimilarea creativă a cunoștințelor și modurilor de activitate, 

formarea unei personalități active, conștiente, cu o atitudine creativă față de 

activitate” [6, p. 101].  

Mai mulți cercetători ai instruirii problematizate, printre care se evidențiază 

М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов, A.М. Матюшкин, V. Panico au constatat că 

elementul central al tipului dat de instruire este situația-problemă. În viziunea acestor 

autori, situația-problemă reprezintă dificultatea de ordin intelectual a omului, când 

acesta nu găsește explicația unui fapt, fenomen sau proces, dat fiind faptul că 

modurile cunoscute de acțiune nu îi permit atingerea scopului și atunci el începe să 

caute altele.  
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Situația-problemă desemnează o situație contradictorie, conflictuală, ce rezultă 

din trăirea simultană a două realități incompatibile între ele: experiența anterioară și 

elementul de noutate și de surpriză, necunoscutul cu care este confruntat subiectul, 

ceea ce deschide calea spre căutare și descoperire, spre intuirea unor noi situații, a 

unor relații aparent absente între vechi și nou. Esența problematizării constă în 

situația conflictuală care apare între necesitatea rezolvării unei probleme și experiența 

elevului, care nu îi permite să găsească soluția. Situația descrisă creează un fond 

aperceptiv favorabil receptării de cunoștințe, priceperi și deprinderi, care îl vor ajuta 

pe elev să depășească dificultățile care ar surveni și, prin aceasta, constituind o 

premisă deosebit de eficientă a stocării informației, prin integrarea ei în modul de 

gândire al elevului. 

Situația-problemă este privită de И.Я. Лернер ca „o dificultate conștientizată, 

având o claritate de intensitate diversă, depășirea căreia necesită căutarea creativă a 

noilor cunoștințe, moduri și acțiuni, în condițiile disponibilității de date pentru 

căutarea căilor de depășire a dificultății” [6, p. 102]. Cu alte cuvinte, situația-

problemă este situația conflictului dintre cunoștințele din experiența anterioară și 

incapacitatea de a explica noile fenomene. Această dificultate reprezintă condiția de 

apariție a necesității de cunoaștere. Situația-problemă conține componentele de bază: 

cunoștințe necunoscute; contradicția care apare atunci când experiența anterioară nu 

este suficientă pentru a ieși din dificultate; necesitatea de a cunoaște ca condiție 

internă de stimulare a activității de gândire; posibilitățile intelectuale ale elevului de a 

„descoperi” noul.  

În accepțiune generalizată, instruirea problematizată se sprijină pe formularea și 

expunerea unor situații-problemă ca dificultăți intelectuale ce vizează starea psihică a 

elevului în procesul îndeplinirii sarcinii, care îi ajută să conștientizeze contradicția 

între necesitatea de a îndeplini sarcina și imposibilitatea de a o realiza în baza 

cunoștințelor achiziționate. Conștientizarea contradicției îi trezește elevului 

necesitatea de a descoperi noi cunoștințe despre obiect, modul sau condițiile de 

realizare a acțiunii.  

În accepţiunea lui V. Panico, contradicția reprezintă „elementul esențial al 

situației-problemă, care provoacă elevilor nevoia de a găsi căile de rezolvare a 

dificultăților intelectuale” [4, p. 33]. Constatările profesorului I. Cerghit 

argumentează necesitatea prezenței contradicției în cadrul situației-problemă ca fiind 

„neașteptată, surprinzătoare, rezultând din trăirea simultană a două realităţi, de ordin 

cognitiv şi motivaţional, incompatibile între ele: experienţa trecută, pe de o parte și, 

elementul de noutate şi de surpriză, necunoscutul, cu care este confruntat subiect, pe 
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de altă parte, care pot apărea între cunoștințele deja însușite și noile cunoștințe care 

nu se încadrează în limitele celor vechi; între cunoștințele vechi și noile fapte și 

fenomene pentru a căror înțelegere și explicare cunoștințele anterioare nu mai sunt 

suficiente; între tratarea teoretică și rezolvarea practică; între realitatea practică și 

teorie; între sesizarea particularului și nevoia de generalizare; între două sau mai 

multe teorii, concepții, idei sau ipoteze; între cunoștințele teoretice și propriile 

observații asupra realității; între un mod de a ține și altul; între „comportamentul” 

diferit al unor obiecte sau fenomene în contexte situaționale diferite” [1, p. 157]. 

Practica pedagogică scoate în evidență tipurile generale de creare a situațiilor-

problemă în raport cu condiţiile instruirii [7, p. 94-98]: 

a) conștientizarea de către elevi a insuficienței cunoștințelor deținute pentru 

explicarea unui fapt necunoscut până în acel moment se atestă în cazul când 

elevii nu cunosc modul de rezolvare a sarcinii înaintate, nu pot răspunde la 

întrebarea-problemă, nu pot explica un fapt nou; 

b) confruntarea cu necesitatea de a folosi cunoștințele dobândite în condiții practice 

noi, atestând conștientizarea cunoștințelor insuficiente care, la rândul său, 

trezesc interesul cognitiv și stimulează căutarea noilor cunoștințe; 

c) prezența contradicției dintre calea teoretică posibilă pentru rezolvarea problemei 

și irealizabilitatea ei practică; 

d) prezența contradicției dintre rezultatul practic obținut și absența sau insuficiența 

cunoștințelor pentru argumentarea lui teoretică. 

În învățământul primar se practică diverse modalități de creare a situațiilor-

problemă: 

a) explicarea teoretică a fenomenelor, faptelor și relațiilor externe pe care le 

stabilesc acestea provoacă activitatea de cercetare a elevilor și conduce la 

similarea activă a cunoștințelor noi; 

b) folosirea situațiilor din experiență, care apar la îndeplinirea sarcinilor practice în 

școală și acasă, în cadrul observărilor asupra naturii, conduce la analiza de sine 

stătătoare detaliată a situațiilor, astfel elevii formulând probleme în încercarea 

de a atinge scopul practic înaintat; 

c) înaintarea sarcinii-problemă care solicită explicarea fenomenului sau căutarea 

căilor de aplicare practică; 

d) analiza faptelor și fenomenelor realității, care creează contradicții între 

reprezentările practice și conceptele științifice despre faptele date; 

e) înaintarea ipotezelor, formularea concluziilor și verificarea lor experimentală; 
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f) compararea faptelor, fenomenelor, regulilor, acțiunilor în rezultatul cărora apar 

situațiile-problemă; 

g) generalizarea preliminară a faptelor noi în cadrul revizuirii unor fapte, fenomene 

din materialul nou predat, comparării cu cele cunoscute și generalizării 

independente, devenind posibilă scoaterea în evidență a însușirilor specifice ale 

faptelor noi și a celor care nu pot fi explicate; 

h) familiarizarea cu faptele și fenomenele inexplicabile care creează problema 

științifică și care sunt aparent contradictorii reprezentărilor și conceptelor 

datorită insuficienței cunoștințelor pe care elevii le posedă; 

i) realizarea legăturilor interdisciplinare în vederea perfecționării deprinderilor în 

baza repetării materiei trecute, chiar la alte discipline; 

j) varierea sarcinii, reformularea întrebării. 

În rezolvarea situației-problemă, autorul P. Goguelin distinge șase etape 

posibile:  

„a) definirea punctului de plecare și a scopului urmărit; 

b) punerea problemei – prin cunoașterea profundă a situației de plecare și 

selectarea informației;  

c) organizarea informației;  

d) transformarea informației – pe calea raționamentului, inducției și deducției, a 

intuiției și analogiei, inclusiv a utilizării și a altor procedee para-logice, în vederea 

identificării soluțiilor posibil;  

e) luarea deciziei – opțiunea pentru soluția cea mai bună;  

f) verificarea soluției alese și a rezultatelor, demers care trebuie așezat înainte de 

a se purcede la o acțiune” [1, p. 161]. 

Elementele structurale ale lecției tipice instruirii problematizate sunt: 

„actualizarea cunoștințelor elevilor; asimilarea noilor cunoștințe și moduri de acțiune; 

formarea priceperilor și deprinderilor” [7, p. 182]. 

Actualizarea cunoștințelor elevilor presupune activizarea memoriei și accesarea 

cunoștințelor de reper necesare pentru percepția eficientă și asimilarea noilor 

cunoștințe. Actualizarea include și pregătirea psihologică a elevilor: trezirea 

interesului față de subiectul lecției, crearea fondului emoțional pozitiv, aprecierea 

promptitudinii elevilor de a percepe materia nouă. Evaluarea cunoștințelor, 

priceperilor și deprinderilor elevilor se efectuează sub formă de întrebări sau sarcini 

instructive: calcul oral sau scris, expunerea orală a cunoștințelor dobândite, lucrul 

independent cu caracter reproductiv și productiv, interevaluarea, comentarea 

exercițiilor. De multe ori, la această etapă a lecției se creează situația-problemă și se 
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înaintează problema instructivă. Elevul se pregătește de activitatea de căutare 

independentă sau de percepția explicațiilor. 

Asimilarea conceptelor și modurilor noi de activitate are loc fie prin explicația 

materialului nou, fie prin descoperirea de sine stătătoare a esenței conceptelor noi, fie 

prin îmbinarea acestora. Explicația învățătorului poate derula sub formă de povestire, 

conversație, demonstrare sau sub forma autoexplicației elevilor: lucrul cu manualul, 

analiza textului, observarea de sine stătătoare, experimentul, compunerea, rezolvarea 

problemelor nestandarde. Acest element al structurii lecției este primordial prin 

dezvăluirea esenței conceptelor noi, asimilarea noilor cunoștințe și moduri de 

activitate intelectuală a elevilor. Dacă la etapa de actualizare a cunoștințelor nu a fost 

creată situația-problemă, atunci la etapa respectivă învățătorul oferă cunoștințe noi 

prin sub formă de întrebări-problemă, sarcini-problemă. Rezolvarea poate fi găsită pe 

cale intuitivă sau logică, adică prin înaintarea presupunerilor, argumentarea ipotezei, 

demonstrarea ei. Structura logico-psihologică este legată de activitatea elevilor, 

învățătorul intervenind cu conducerea acesteia, oferind suport, indicii, fapte 

adăugătoare. Prin natura sa, rezolvarea problemelor este apreciată ca una dintre 

activitățile cognitive care se situează la cele mai elevate niveluri. Participarea activă 

la soluționarea problemelor pune la încercare gândirea elevilor, îndeamnă la 

observații, la reflecții adânci, la experimentare mintală, la extindere și transfer de 

cunoștințe și la recreare și originalitate în găsirea răspunsurilor. Actul și bucuria 

descoperirii prin rezolvări de probleme creează și întrețin o trebuință lăuntrică de 

cunoaștere, de autodepășire, dezvoltă capacitatea de a sesiza existența unei probleme, 

deprinderea de reconstituire a vechilor cunoștințe, strategia elaborării ipotezelor, 

puterea de analiză și de soluționare a problemelor, de a găsi răspunsuri ingenioase pe 

baza unui raționament deductiv, inductiv, analogic sau ipotetic etc. Sunt capacități și 

deprinderi, pe cât de eficace din punct de vedere al generalizării și transferului de 

cunoștințe, pe atât de hotărâtoare pentru stimularea creativității și formarea omului 

modern, capabil să transfere metodologia rezolvării problemelor la situațiile sociale și 

personale. Această etapă a lecției constituie un proces de rezolvare a contradicților 

interne cu care se confruntă elevii și conduce la transformarea cunoștințelor în 

convingeri datorită implicării emoționale a elevilor. Însă asimilarea temeinică are loc 

doar în procesul aplicării noilor cunoștințe în situații practice. 

Formarea priceperilor și deprinderilor necesită repetarea acțiunilor, operațiilor 

mentale sau practice. Etapa respectivă presupune verificarea în practică a veridicității 

rezultatelor sarcinii cognitive, problemei instructive prin rezolvarea exercițiilor, 

sarcinilor tipice, analiza demersului rezolutiv etc. 
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Afirmațiile lui J. Dewey sprijină caracterul problematizat al sarcinilor 

instructive: „tendința copilului spre cunoaștere apare numai în cazul, când el se 

confruntă cu o anumită dificultate, pe care nu o poate rezolva prin modurile deja 

cunoscute. Confruntându-se cu o multitudine de dificultăți pe care, de obicei, le 

rezolvă singur, el se învață” [2, p. 34]. Evident că formularea acestor dificultăți se 

bazează pe experiența cognitivă și operațională trecută a subiectului dar, de fapt, ea 

provoacă o revizuire a sistemului de reprezentări al elevului mic. Raportarea gradului 

de dificultate a sarcinii-problemă la nivelul aptitudinal general al elevului creează în 

perspectivă restructurarea profundă a achizițiilor anterioare și construirea unor 

structuri noi, corespunzătoare unui nivel net superior de explicare științifică a 

realității. Această restructurare favorizează achiziției cunoștințelor despre mijloacele 

de activitate intelectuală, formarea deprinderilor și capacităților de muncă intelectuală 

în corelație cu dezvoltarea variilor tipuri de motive și interese de învățare, prin 

dezvoltarea modalităților noi de investigație și de cunoaștere a realității. Participarea 

activă la rezolvarea situațiilor-problemă valorifică gândirea elevilor, îndeamnă la 

observații și reflecții profunde, asigură extinderea și transferul cunoștințelor în 

găsirea răspunsurilor, creează și întrețin o necesitate de cunoaștere și autodepășire. 
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Brooks Adams susține „Cei care știu destul sunt cei care știu cum să învețe”.  

Schimbarea astăzi este atât de dinamică că nu putem prevedea ce va fi peste un 

an, dar peste zece etc. Cadrele didactice, trebuie să-i învețe pe elevi să trăiască într-o 

societate, care nu se știe cum va arăta și ce cerințe le va înainta. Scopul primordial 

este de a-l învăța pe elev să învețe, de a-i facilita dobândirea unor cunoștințe, 

priceperi și deprinderi, atitudini și comportamente etc., considerate necesare și utile 

pentru formarea personalității sale, pentru adaptarea lui la cerințele vieții sociale. În 

acest context, un rol important are însușirea și operarea cu diverse metode și tehnici 

de învățare și muncă intelectuală care pot fi implementate în procesul educaţional. 

Pedagogia actuală deplasează accentul pe învăţarea eficientă realizată în cadrul 

relaţiei educaţionale bidirecţionale, elevul devine parte activă a propriului proces de 

formare, angajându-se într-un efort de învăţare sistematică şi organizată. 

După I. Jinga și I. Negreț [2] învățarea eficientă are 3 caracteristici relevante:  

 

Figura 1. Caracteristici ale învățării eficiente 

Învățarea activa presupune implicare și participare conștientă în procesul de 

construire a cunoștințelor. A da semnificație personală materialelor care sunt învățate 

înseamnă a le transpune în sisteme proprii de cunoștințe, a stabili permanent legături 

între experiențele anterioare și cele noi, între cunoștințe și aplicabilitatea lor, între și 

în interiorul domeniilor de cunoaștere. 

Orientarea către scop presupune orchestrarea eforturilor înspre atingerea unor 

obiective. Obiectivele se stabilesc pornind de la punctele slabe existente, care vor fi 

convertite în nevoi de instruire și autoinstruire. Obiectivele în învățare pot viza 

în
vă

ța
re

a 
ef

ic
ie

n
tă

 

este activă

este orientată către 
scop

duce la rezultate 
măsurabile 

CZU: 371.3 

STRATEGII METACOGNITIVE 

ÎN REALIZAREA ÎNVĂȚĂRII EFICIENTE 

Nelea Globu, lector univ., dr. în șt. ped., IȘE 

195



achiziția de informații, formarea de abilități, formarea de comportamente sau 

dezvoltarea potențialului de învățare. 

Rezultate măsurabile pot  fi cuantificate, fie cantitativ, fie calitativ. 

După R. Ionescu a preda înseamnă a organiza experienţe pedagogice care să 

producă schimbări dezirabile în comportamentele elevilor: a proiecta producerea 

schimbărilor dorite; a preciza natura schimbărilor; a determina conţinutul acestor 

schimbări; a organiza, produce şi monitoriza producerea schimbărilor; a evalua 

nivelul la care se produc schimbările. Nuanţele valorizante ale predării transpar din 

măsura în care determină un efort de învăţare din partea elevilor, declanşând şi 

susţinând activităţile de învăţare ale acestora [6]. 

M. Bocoş susține conceptul de „predarea activizantă” care pune cadrul didactic 

în situaţia de a nu mai transmite, ci de a (inter)media cunoaşterea: „predarea 

strategică, activizantă, modelează strategiile de învăţare ale elevilor şi strategiile de 

motivare superioară intrinsecă pentru dobândirea progresivă a unei cunoaşteri cât mai 

complexe ” [1]. 

Obiectivele educaţionale privind aptitudinile de învăţare şi strategiile de învăţare 

se împletesc eficient cu un obiectiv educaţional, formativ, mai general, şi anume 

dezvoltarea optimă a persoanei în urma parcursului educaţional (Duckworth, 2009). 

Astfel, învăţarea nu mai presupune doar un proces de fixare şi redare a 

cunoştinţelor, ci să implice gândire critică, transfer, creativitate, metacunoaştere, 

dezvoltarea aptitudinilor cognitive ale elevilor, a-i învăţa pe aceştia cum să 

gândească, a-i învăţa strategii de a dezvolta o învăţare eficientă, adecvată diferitelor 

modalităţi de relaţionare în variate contexte. 

Instrumentele învățării eficiente sunt gândirea critica și strategiile 

metacognitive.  

După Flavell strategiile sunt: 

 strategii cognitive (directe) 

 strategii metacognitive (indirecte) [5]. 

Cea mai efectivă învăţare este prin cunoaşterea de sine, a capacităţilor proprii de 

a învăţa, a proceselor care te-au ajutat să înveţi ceva în trecut şi să obţii rezultate 

pozitive (chiar şi înalte domenii) a interesului propriu de a învăţa precum şi 

cunoaşterea interesului de a învăţa ceea ce trebuie/ doreşti să înveţi (creşterea 

motivaţiei de a învăţa, înveţi dacă este un lucru interesant pentru mine) [11]. 

Strategia este definită de către P. Popescu-Neveanu ca fiind un plan de acţiune 

ordonat în vederea atingerii unui scop [7]. 
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Cu alte cuvinte, este o deprindere prin intermediul căreia elevul își organizează 

propriul său mod de gândire. Strategiile cognitive au ca obiect procesele de gândire 

ale elevului. 

Mecanismele de control, reglare și planificare imediată care sunt utilizate în 

procesele de învățare se numesc strategii metacognitive ( Lernstrategie) 

Strategia metacognitivă, după I. Manolache vizează antrenarea proceselor sau 

mecanismelor cognitive, cu scopul de a favoriza dezvoltarea acelora care permit 

supravegherea, reglarea funcţionării sistemului cognitiv şi cunoaşterea funcţionării 

cognitive proprii. 

Strategiile metacognitive au ca obiect cunoştinţele despre strategiile şi tehnicile 

cognitive care ne ajută să modificăm o situaţie dată şi să ne atingem scopurile.  

Strategiile metacognitive reprezintă totalitatea metodelor utilizate de elevi 

pentru a înțelege modul prin care ei învață. Cu alte cuvinte, metacogniția cuprinde 

totalitatea proceselor prin care elevii învață să se gândească la felul în care gândesc. 

Deci, metacogniţia denumeşte suma strategiilor şi tehnicilor pe care cel care 

învaţă le aplică pentru a învăţa mai bine precum şi felul cum acesta reflectează asupra 

propriului proces de învăţare şi cum îl prezintă altora. Dacă elevul nu înţelege, nu 

conştientizează întrebarea, nu va putea oferi un răspuns adecvat. Iar dacă elevul 

recepţionează, prelucrează, conştientizează natura întrebării va putea oferi un răspuns 

corespunzător. Procesul de monitorizare a gândirii în scopul determinării soluţiei este 

un aspect al metacunoaşterii. Datorită metacogniţiei se cunoaşte pe sine însuşi, se 

formează (autoformează) ca personalitate capabilă să transforme ceea ce ştie în a fi 

construind astfel calea spre propria devenire. 

Tehnicile organizaționale  urmăresc să reducă cantitatea mare de informații la 

esențial, „să organizeze și să structureze noile cunoștințe prin elaborarea relațiilor 

dintre elementele cunoașterii”. Ele nu sunt doar strategii eficiente de înțelegere, ci și 

de memorare pe termen lung. Spre exemplu:  

 Reprezentarea conținutului print-un desen, schema, rețea, tabel iconic etc. 

Strategiile cognitive servesc în principal la dezvoltarea, structurarea și utilizarea 

cunoștințelor. Acestea trebuie elaborate și consolidate de către individ pentru a 

permite utilizarea metacunoașterii. O strategie cognitiva este o deprindere 

organizată intern care selectează și dirijează procesele implicate în definirea și 

rezolvarea problemelor noi [11]. 

În acest context se încadrează tehnicile organizaționale, strategiile de 

autocontrol și autoreglare, strategiile de utilizare a cunoștințelor, strategiile de 

motivație și emoție [4, 9, 10]. 
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 Utilizarea schemelor/tabelelor de cunoaștere a conceptelor (gramatica limbii 

române în scheme) 

 Utilizarea  Harților mintale și conceptuale  

Strategiile de autocontrol și autoreglare se referă la situație și la controlul 

Fazele ciclice ale învățării autoreglate propuse de Zimmerman, apud Mih, le 

prezentăm în figura de mai jos: 

 

Figura 2. Fazele ciclice ale învățării autoreglate 

Fiecare fază este caracterizată prin componente și mecanisme specifice  

 

Figura 3. Fazele și componentele fazelor autoreglării 

Autoreglarea învățării reprezintă cel mai important set de prerechizite necesare 

ajustării la solicitările pieței muncii: flexibilitate în rezolvarea de probleme, generarea 

de soluții dinamice, alternative, gândirea creativă și munca în echipă. 

Strategiile de utilizare a cunoștințelor contribuie la „combaterea unei probleme 

tipice de învățare: problema„ cunoașterii lente ”(cunoștințe lente sau cunoștințe 

inerte), care constă în faptul că cunoștințele învățate și posibil reproductibile în 
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adecvat sarcinilor proceselor de învățare. Procesul învăţării autoreglate se constituie 

ca o interacţiune a mai multor factori - personali (motivaţionali, strategici şi de 

autocontrol), comportamentali şi contextuali – cu impact asupra performanţelor 

şcolare ale elevilor (Zimmerman, 2000)  [12]. 
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situații de aplicare și transfer nu sunt activate și utilizate din cauza lipsei de practică 

poate“. Pentru a servi: 

 Scrierea de texte 

 Rezolvarea problemelor 

 Argumentarea / discuția într-un context social. 

Strategiile de motivație și emoție 

Strategiile în acest domeniu sunt: 

 Influențarea motivației învățării (de exemplu, stabilirea obiectivelor pentru tine), 

 Activarea diverselor componente ale motivației învățării (interesul, experiența, 

motive pentru realizare etc.) 

 Reglarea emoțiilor (capacitatea de a  gestiona emoțiile, de a controla situația, 

afecțiuni)  

 Proiectarea mediului de învățare (spațiul în care se învață, sursele pe care le are 

la dispoziție: cărți, manuale, jocuri educaționale, alte ustensii, atmosfera: 

prezenta/absenta distractorilor, luminozitatea spațiului, regulile de învățare și 

rutinele) 

În cadrul procesului educațional cunoaşterea şi metacunoaşterea, cogniţia şi 

metacogniţia sunt procese realizate simultan. 

În concluzie, valoarea unui demers didactic se determină dacă elevii conștienți 

de capacitățile lor își pot alege metoda și mediul de învățare care li se potrivesc și le 

pot adapta după nevoie, pentru a obține rezultate optime. 

Învățarea autoreglată este o caracteristică fundamentală a învăţării eficiente. 

Succesul nu poate fi garantat, decât de promovarea unei pedagogii care pune în 

valoare interdependenţa posibilă dintre dezvoltarea/formarea acestora şi anumite 

condiţii optime, realizate de către învățători, care lasă elevul să “funcţioneze” în 

plenitudinea fiinţei sale către o cunoaştere conştientizată.  

Utilizarea conștientă a strategiilor metacognitive deschide posibilitatea de a 

optimiza învățarea, de a dezvolta abilitatea de a învăţa să înveţe.  

Orice strategie cognitivă se poate transforma într-o strategie metacognitivă dacă 

persoanele care învaţă, deliberează să le utilizeze în acest sens. 
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Rezumat. Cititul și scrisul trebuie privite ca instrumente de bază permanente și se realizează în 

clasa I. Realizarea actului cititului înseamnă cunoașterea unei tehnici de lucru care permite elevului 

să citească, să se orienteze în text, să înțeleagă mesajul textului, adică să se poată folosi de carte și 

cum să învețe cu ajutorul cărții. În procesul de învățare a cititului și scrisului, învățătorul trebuie să 

ia în considerație particularitățile vârstei de 6-7 ani. Elevul din clasa I cunoaște bine limba română, 

adică comunică liber cu cei din jur, (se trece de la activitatea de joc la activitatea de învățare). A-i 

învăţa pe şcolarii mici să citească şi să scrie, în perspectiva evoluţiei lor viitoare, înseamnă a-i 

învăţa cum să înveţe.  

Cuvinte-cheie: citit, scris, elev, clasa I, sunet, literă, cuvânt, metoda fonetică, analitico-sintetică. 

Citirea, ca activitate didactică ce are loc în ciclul primar, aduce o contribuţie de 

prim ordin în formarea la elevi a competenţei „de a învăţa să înveţi” și reprezintă unul 

dintre dezidareatele societății moderne. Citind, reușim să ne adaptăm la lumea din jur, 

dar și să evoluăm intelectual și moral. 

Familiarizarea elevilor cu cititul ca unul din principalele instrumente ale muncii 

de învăţare şi de formare a elevilor este o misiune de prim ordin a învăţătorului din 

clasele primare. Se poate afirma că întreaga evoluţie a elevilor atât în şcoală, cât şi, 

apoi, în viaţă, depinde de măsura în care ei şi-au însuşit deprinderea de a citi până la 

nivelul la care aceasta să constituie un mijloc de autoinstruire.  

Cititul reprezintă o formă de antrenament a și minţii activează un număr 

impresionant de funcţii cognitive, incluzând percepţia, atenţia şi concentrarea, 

memoria, analiza, imaginaţia, creativitatea şi inteligenţa emoţională. 

Procesul formării deprinderilor de citire şi de scriere este complex şi de lungă 

durată, deoarece a şti să citeşti înseamnă a dobândi o tehnică ce prezintă valoare şi 

interes. Ajutându-i pe elevi să citească, cum să folosească cartea în scopul acumulării 

cât mai eficiente a cunoştinţelor necesare, el devine motivat.  

Însuşirea cititului reprezintă baza întregii munci desfăşurate în clasa I. Din 

perioada alfabetară se formează deprinderi de citire corectă şi conştientă. Prin 

însuşirea deprinderilor de citire, elevul are posibilitatea să cunoască lumea ce-l 

înconjoară, iar prin intermediul disciplinelor de învăţământ se deschid orizonturile 

sale spre știință, spre cultura omenirii.    

Cititul nu este o operaţie simplă. Cel care citeşte trebuie să perceapă 

semnificaţia fiecărui cuvânt, să facă legături între cuvintele unui enunţ astfel încât să 

înţeleagă ceea ce citeşte, să reţină ce i se transmite prin cuvântul scris, să redea 
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faptele prezentate, etc. A citi nu înseamnă numai a transforma literele în sunete, ci şi a 

înţelege, a reţine şi a retransmite informaţia scrisă. Trebuie avute în vedere etapele de 

parcurs până la conştientizarea citirii [3, p.87]. 

Prin citire, elevul dobândeşte capacităţi intelectuale ca: mobilitatea şi 

flexibilitatea gândirii, educarea atenţiei, a curiozităţii, stimularea imaginaţiei, 

exersarea exprimării. 

Astfel procesul formării deprinderilor de citire este unul complex și de lungă 

durată, deoarece a ști să citești înseamnă a dobândi o tehnică ce nu prezintă valoare și 

interes decât dacă cel ce știe să citească înțelege cele citite.  

Elevii de 6-7 ani întâmpină dificultăți mari la citire, deoarece n-au format 

câmpul de citire sau câmpul vizual. Procesul de citire a elevilor începători se 

deosebește de cel al unui matur, cu experiență, câmpul de citire al cărui este egal cu o 

propoziție. Lectorul cu experiență citește rapid, deoarece el înțelege sensul cuvântului 

chiar după primele litere. Câmpul vizual al unui cititor începător este egal cu o literă 

[5, p.63]. 

Pentru ca să citească un cuvânt, elevul trebuie să recunoască mai întâi litera și 

apoi să-și amintească și s-o asocieze cu sunetul corespunzător, astfel, el va fi 

preocupat de formarea câmpului de citire de o silabă, deoarece numai așa elevii vor 

realiza rapid gruparea silabelor și vor înțelege mai ușor sensul cuvântului. 

Observăm dificultăți și în sesizarea sensului cuvintelor. Cititorii - începători, 

pentru a înțelege sensul cuvântului trebuie să-l perceapă vizual, să-l rostească și să-l 

audă. E nevoie de o operație triplă: perceperea vizuală, pronunțarea cuvântului și 

perceperea auditivă, pe când eforturile elevului sunt orientate în mai multe direcții: 

 asocierea corectă a literelor cu sunetele corespunzătoare; 

 pronunțarea silabelor, sunetelor; 

 sinteza silabelor în cuvânt; 

 pregătirea pentru citirea cuvântului următor. 

Multitudinea de probleme, pe care trebuie să le rezolve cititorul debutant la 

începutul carierei sale școlare, implică o serie de particularități psihologice și 

metodice pe care învățătorul trebuie să le aibă în centrul atenției când îl învață pe elev 

a citi: 

O altă particularitate a citirii la elevii mici constă în faptul că ei revin de 2-3 ori 

asupra aceluiași cuvânt, pe când cititorii cu experiență au în medie o singură revenire 

la 3-4 rânduri. Elevul este preocupat de citirea silabelor ulterioare și uită silabele 

citite anterior, de aceea el este nevoit să revină, să încerce a descifra din nou cuvântul 

pentru a-l putea citi integral [6]. 
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 Să lucreze în vederea lichidării deficiențelor de pronunție a sunetelor vorbirii. 

 Să dezvolte câmpul de citire al elevilor până la un cuvânt. 

 Procesul cititului să fie transformat într-o activitate interesantă, captivantă, 

pentru a nu trezi repulsie față de munca școlară. 

Însușirea cititului este un proces complex care presupune doua etape: învățarea 

mecanismului cititului și învățarea instrumentelor muncii cu cartea (familiarizarea cu 

cartea, formarea capacitații de a se orienta într-un text citit, folosirea cărții ca un 

mijloc de informare și formare) [3].  

În clasa I se realizează familiarizarea cu sunetele și literele corespunzătoare, 

citirea silabelor, a cuvintelor, a propozițiilor și a unor texte de mici dimensiuni. 

Cititul transformă structurile grafice în structuri sonore și mintale cu o anumită 

semnificație. 

Componentele capacității de citire [ibidem]: 

1. Recunoașterea sau identificarea literelor. 

2. Recunoașterea literei și asocierea ei cu sunetul corespunzător. 

3. Unirea literelor în silabe și realizarea câmpului de citire de o silabă. 

4. Trecerea pragului de la silabă la cuvânt. 

5. Capacitatea de a citi propoziții și texte închegate. Stabilirea locului fiecărui 

cuvânt în propoziție sau fraza și înțelegerea sensului acestora reprezintă o 

activitate complexă și dificilă. 

Cunoașterea componentelor principale ale deprinderii activității de citire 

conștientizează actul citirii, activizează operațiile intelectuale, asigură posibilități de 

interiorizare și un câmp mai larg de transfer. Cunoașterea de către elevi a tuturor 

literelor nu înseamnă că ei știu să citească, deoarece numai înțelegerea sensului celor 

citite asigură învățarea cititului. Autocontrolul citirii se realizează cu ajutorul 

exercițiilor de analiză și sinteză fonetică, și anume: exprimarea articulată, rostirea 

prelungită a sunetelor, a silabelor și, în special, a vocalelor. 

Pronunțarea corectă, literară, renunțarea la fonestime locale sau la cele datorate 

lipsei de cultura din mediul familial sunt probleme luate în considerație de învățător. 

Metoda fonetica, analitico-sintetică utilizată în învățarea citit-scrisului în limba 

româna dezvoltă auzul fonematic al micului școlar. Analiza componentelor cuvintelor 

dezvoltă aparatul verbo-motor, cel ce permite pronunțarea clară, corectă a sunetelor și 

cuvintelor. Există o corelație între pronunțarea corectă a cuvintelor, perceperea lor și 

însușirea imaginii vizuale a unor semne și simboluri [26]. 

Pentru dezvoltarea limbajului oral și pentru familiarizarea elevilor cu tehnicile 

de citit și de scris se impune exersarea auzului fonematic, dezvoltarea funcțiilor 
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aparatului fonator, respectarea corectă a pauzelor în vorbire, accentuarea corectă a 

cuvintelor. Calitatea limbii vorbite previne greșelile de scriere ale elevilor [5, p.47]. 

Conștientizarea deprinderilor de vorbire corectă a cititului și scrisului implică 

auzul, văzul și memoria. 

Exprimarea articulată a cuvintelor și scrierea lor constituie o condiție hotărâtoare 

în prevenirea greșelilor. În acest scop se pot efectua exerciții de: pronunțare corecta, 

respirație, respirație verbală, gimnastică a organelor vocale sau gimnastica facială. 

Exemple de exerciții de  pronunțare corectă: omiterea, inversarea, substituirea, 

modificarea rostirii unor sunete în cuvinte. 

Exerciții de respirație asemenea celor de la gimnastică: umflarea baloanelor, 

suflatul pe suprafața unei oglinzi până se aburește, umflarea puternică a obrajilor și 

dezumflarea lor treptată, emiterea de sunete onomatopeice însoțite de mișcări 

(șuieratul vântului, a frunzelor albinelor etc). 

Exerciții de respirație verbală: pronunțarea unei propoziții într-o singură 

expirație, exprimarea cursivă a unui șir de propoziții. 

Exerciții de gimnastică a organelor vocale atunci când elevii vorbesc cu capul 

plecat în față, cu buzele imobile sau cu valul palatin prea coborât și limba plasată 

într-o poziție mai anterioară decât este necesar. 

Cititul se învață prin exerciții. Exersarea cititului de către începător implică și 

rostirea celor citite pentru a le percepe auditiv. Un exercițiu corect al citirii implică 

trei analizatori angajați în acest act: vizual, verbo-motor și auditiv. După acumularea 

de experiență în citire se renunță la ultimii doi analizatori. Exersarea citirii de către 

începători se face în funcție de: particularitățile psihologice, percepția auditivă 

corectă a sunetelor, a silabelor și a cuvintelor ce trec din plan mintal în cel 

comportamental. Orice achiziție devine durabilă atunci când este rodul propriului 

efort intelectual [3, p.59]. 

Activitatea de învăţare a cititului se realizează prin efortul personal al elevilor, e 

foarte importantă motivaţia acestui efort, care îl pune pe şcolarul mic în situaţia de a-

şi forma deprinderi de autocontrol şi de autoreglare a acţiunilor pe care le face în 

învăţarea citit-scrisului.  

Algoritmul folosirii metodei fonetice, analitico-sintetice 

Analiza fonetică conduce la distingerea și învățarea sunetului, ulterior a literei. 

 Organizarea unei conversații, pornind de la ilustraţii, diapozitive, fotografii, 

desene animate;  

 Separarea unei propoziţii din răspunsurile elevilor;  
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 Analiza propoziției: împărţirea propoziţiei în cuvinte și separarea cuvântului în 

care se află sunetul nou;  

 Analiza cuvântului: despărţirea cuvântului în silabe și separarea silabei în care 

se află sunetul nou;  

 Împărţirea silabei în sunete;  

 Separarea și studierea sunetului nou;  

 Exemple de cuvinte cu sunetul nou în poziţie iniţială, finală, mediană;  

 Studierea literei de tipar care corespunde sunetului;  

 recunoaşterea litere în abecedar şi alfabetar;  

 alcătuiri de cuvinte la alfabetar cu litera nouă. 

Sinteza fonetică recompune cuvântul sau propoziția. Se poate realiza oral, fără 

citirea literelor, în perioada preabecedară. Sunetele și silabele se asociază în cuvânt 

numai în baza memorării sonorităților. În etapa abecedară, sinteza fonetică constă în 

îmbinarea sunetelor notate prin litere în silabe și a silabelor în cuvinte. Deci sinteza se 

va face citind silabele și cuvintele [4, p.30]: 

 Recunoașterea literei de tipar; 

 Compunerea cuvintelor cu ajutorul alfabetului decupat; 

 Citirea cuvintelor compuse din litere /silabe din alfabetul decupat 

 Citirea cuvintelor noi din abecedar; 

 Citirea propozițiilor din abecedar; 

 Prezentarea și studierea literei de mână, scrierea elementelor grafice 

componente, scrierea literei, scrierea cuvintelor care conțin litera, scrierea 

propozițiilor. 

Pentru sinteza fonetică, elevul va realiza acțiunile următoare: 

 distinge sunetul, sau sunetele, în silabe; 

 alege literele corespunzătoare din alfabetul decupat; 

 compune cuvântul; 

 citește cuvântul, deci sintetizează sunetul și silabele în cuvânt. 

Prezentarea etapelor metodei de analiză și sinteză fonetică demonstrează 

necesitatea de a realiza întâi lecția de citire și, imediat, lecția de scriere. 

Se pot folosi următoarele tipuri de exerciţii la clasele mici: 

 citirea împreună: elevul citeşte împreună cu învăţătorul; 

 citirea în cor:  se citeşte rar o parte din lecţie, având influenţă în realizarea justă 

a intonaţiei; 

 citirea în perechi: citesc doi elevi cu capacităţi diferite, având rol în diminuarea 
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inhibiţiei; 

 citirea ecou: un elev citeşte, iar altul îl secondează; unul citeşte, iar ecoul este 

grupul, echipa; un grup de elevi citeşte, iar ecoul este alt grup; 

 citirea alternativă:  se citeşte o propoziţie cu voce tare, iar alta în gând; se citesc 

cu voce tare cuvintele care încep cu o consoană şi în gând cele care încep cu o 

vocală; 

 citirea întârziată: elevul citeşte în gând şi apoi cu voce tare; elevul citeşte de 

două ori, prin repetare; 

 citirea ortoepică: variantă a citirii silabisite; fiecare silabă se citeşte de două ori 

(lărgeşte orizontul de citire, dezvoltă precizia elevilor în succedarea silabelor în 

cuvinte); 

 citirea consecutivă:  un elev care citeşte mai lent citeşte după un elev care citeşte 

cursiv şi invers; 

 citirea prin excludere: textul se citeşte cu voce tare, se exclud cuvinte la alegere, 

cuvinte care încep cu o vocală, primul sau ultimul cuvânt din propoziţie, se 

exclud cuvintele după virgulă sau unele părţi de vorbire; 

 citirea continuă: învăţătorul citeşte o parte din text, iar un elev preia de unde a 

rămas; 

 citirea în ştafetă: învăţătorul citeşte prima propoziţie sau un alineat, după care 

solicită un elev să citească mai departe; 

 vânătorul de greşeli: un elev citeşte până greşeşte, iar apoi citeşte alt elev; 

 citirea de semnalare a greşelilor: un elev citeşte iar ceilalţi semnalează când 

greşeşte; 

 citirea în lanţ: fiecare citeşte câte o propoziţie, pe rând; 

 citirea pe roluri: ca şi citirea dialogurilor, imprimă un ritm normal, cerut de 

conţinutul textului; 

 citirea jocurilor de cuvinte: sunt citite la început rar, apoi din ce în ce mai 

repede, în cor şi individual; 

 citirea în şoaptă: elevul citeşte fără rezonanţa treptelor vocale; 

 citirea în gând: se citeşte un alineat şi se formulează o întrebare legată de 

conţinut; 

 citirea selectivă: se selectează din text un enunţ care descrie un obiect sau un 

personaj; 

 lanţul cuvintelor: se citeşte un cuvânt, iar elevii subliniază cuvintele care încep 

cu litera cu care s-a terminat cuvântul precedent. Se citeşte o propoziţie şi se 
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subliniază în propoziţia următoare orice cuvânt care începe cu litera de la 

începutul ultimului cuvânt citit anterior; 

 bucheţelele: se scrie pe tablă un cuvânt, iar elevii caută în text cuvintele care 

încep cu fiecare literă din cuvântul respectiv. 

În concluzie, procesul de formare a deprinderilor de citire și de scriere e lung, 

complicat și nu se încheie, după cum consideră unii, în clasa I, ci continuă și în 

clasele următoare, până când cititul devine un instrument de autoinstruire în muncă 

intelectuală. Etapele premergătoare ale cititului sunt recunoașterea literelor, procesul 

unirii sunetelor în silabe și în cuvânt, citirea propoziției. Înțelegerea sensului unor 

cuvinte, propoziții sau texte poate avea loc fie pe baza perceperii întregii structuri 

grafice a cuvântului, fie pe baza perceperii numai a unei parți a structurii grafice a 

cuvântului. 
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LECTURĂ ÎN CLASELE PRIMARE 

Viorica Latu, învățătoare, grad didactic întâi 

Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” 

Formarea competenţei de lectură trebuie concepută ca învăţarea unui instrument, 

formarea abilităţilor de a mânui acest instrument, de care fiecare vorbitor urmează să 

se servească o viaţă întreagă. Elevii vor stăpâni metode, care le vor permite, în timp, 

să se adapteze şi să progreseze în situaţii autentice de înţelegere a unui text scris. 

O. Cosovan definește atelierul de lectură ca o activitate unitară, rezultată din 

combinarea firească a diverselor tehnici de lectură [1, p.122]. 

Atelier de lectură este o activitate bazată pe cunoaşterea prin lectură. Condițiile 

atelierului de lectură: 

• citirea textului (interes, tematică propusă); 

• explorarea în demersul dat a suportului lectoral (textul literar, nonliterar) sub 

aspectul cunoaşterii generale, prin achiziţii de idei, sentimente, noţiuni, valori 

umane etc.; 

• schițarea unor momente importante; 

• cunoașterea etapelor acțiunii. 

Algoritmul atelierului de lectură  din perspectiva elevului [3, p.54]:  

Lectura individuală. Generarea. Aleg lectura (carte, text literar, fragment etc.). 

Aleg partenerul de lectură (după caz poate fi colegul de bancă, învățătorul, un alt 

coleg). Motivez alegerea lecturii date. Ascult sarcinile sau criteriile de apreciere 

pentru lectura dată. 

Conceptualizarea. Realizez lectura în condiţiile propuse (independent, în voce, 

în parteneriat). Lansez primele impresii, emoţii. Le înregistrez în Fişa de lectură. 

Discut cu colegul/colegii/învățătorul despre primele impresii.  

Optimizarea. Stabilesc tipul lecturii. Conştientizez lectura după anumite criterii: 

gen, specie. Clarific unele sensuri neclare cu ajutorul dicţionarelor, a învățătorului, a 

partenerului de lectură. Construiesc o schemă a ierarhizării personajelor (după 

tipologie, statut social, vârstă, preocupări, interese etc.) Înregistrez (subliniez, extrag) 

expresii, idei, gânduri, sistemul de imagini artistice. Înregistrez ideile/mesajul în Fişa 

de lectură.  

Lectura publică. Implementarea. Prezint cele citite: titlul, autorul, editura, anul 

apariţiei. Relatez impresiile generale. Prezint situaţiile pe care le-am înregistrat drept 
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fascinante. Propun spre discuţie unele imprecizii, nedumeriri pe care le-am avut pe 

parcursul lecturii. Ascult ideile colegilor. Încerc să explic prin argumente din lectură. 

Ascult prezentările de lectură ale colegilor. Asociez lecturile colegilor cu cea 

realizată de mine. Stabilesc asemănări, deosebiri. Discut despre problemele apărute în 

timpul lecturii.  

Definitivarea. Trag concluzii personale/de grup. Realizez reuşita/nereuşita 

încadrării mele în atelierul de lectură. Apreciez lectura la final, în conformitate cu 

cerinţele înaintate la începutul atelierului de lectură. 

În desfășurarea atelierului de lectură pot fi formulate următoarele întrebări: 

• De ce ai ales această carte?  

• Ai mai citit cărţi de acest autor? 

• Cine este personajul principal? 

• Care parte ţi-a plăcut mai mult? De ce? 

• Care fragment din carte ţi se pare cel mai interesant?  

• Ce fragment nu ti-e clar?  

• Ce întrebări ai vrea să-mi pui?  

• Ce probleme ai avut citind? 

• Ce ai învăţat din această carte?  

• Cum îţi imaginezi un film turnat după această carte?  

•  Cum ai vrea să ilustrezi acest text?  

Model de atelier de lectură 

„La scăldat” de Ion Creangă 

Se citeşte în lanț fragmentul propus. Elevii au citit în prealabil integral 

povestirea. Voi adresa elevilor câteva întrebări: 

− Cine sunt personajele participante la desfășurarea acțiunii? 

− Ce lucra Nică alături de fetele din sat? 

− Cum l-a pedepsit mama pe băiat?  

− Cum şi-a spălat Nică păcatele faţă de mama lui? 

− Selectați din text și explicați sintagmele care conțin elemente de limbă vorbită. 

O metodă interactivă utilizată a fost pălăriile gânditoare. Se vor forma şase 

grupe a câte patru elevi. Li se va împărţi căpitanilor cele şase pălării care au culori 

diferite şi reprezintă: 

Pălăria albă - Povestitorul  

Realizați, în cel mult zece rânduri, o prezentare a povestirii „La scăldat”. 

Pălăria roşie - Psihologul 
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1. Imaginează-ți că ești unul dintre personajele operei. Alcătuiește un monolog în 

care să prezinți faptele din punctul tău de vedere.  

2. Ce ți-a plăcut cel mai mult în această operă? De ce? 

Palaria neagră - Criticul 

1. Ce nu ți-a plăcut sau ce fapte dezaprobi? 

2. Când crezi că Nică a greșit cel mai mult? 

Pălăria galbenă - Creatorul 

Încearcă să justifici comportamentul personajului principal. Transformă-l într-un 

personaj cu un altfel de comportament? 

Pălăria albastră - Moderatorul 

1. Care crezi că a fost intenția autorului când a scris această operă?  

2. Care crezi că a fost scopul acestei lecții? 

Pălăria verde - Gânditorul 

Imaginează-ți un alt mod în care s-ar fi putut termina acțiunea. 

Tot în baza acestui text, am utilizat metoda Buletinul de identitate al personajului. 

❖ Numele:_________________________________________________ 

❖ Vârsta:__________________________________________________ 

❖ Adresa:__________________________________________________ 

❖ Înălțimea:________________________________________________ 

❖ Culoarea ochilor:__________________________________________ 

❖ Culoarea părului:__________________________________________ 

  

        

 

Metoda cadranelor reprezintă o metodă utilă, mai ales, pentru lecțiile  de 

consolidare şi recapitulare. Poate fi folosită în diferite momente ale lecţiei, în care 

activitatea individuală se îmbină cu activitatea frontală a elevilor. Pentru aplicarea 

acestei metode propun elevilor să împartă pagina în 4 părţi, prin trasarea a două 

drepte perpendiculare. Cadranele se numerotează de la 1-4. Se prezintă sarcinile de 

lucru. Fiecare sarcină fiind realizată în câte un cadran. Am încercat de fiecare dată  ca 

cerinţa să fie în concordanţă cu obiectivele operaţionale propuse pentru lecție. 

  Calități: Defecte: 
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Tabelul 1. Metoda cadranele 

1. Ideile principale ale textului. 

✓ Căldura verii 

✓ Nică fuge la scăldat 

✓ Veselie mare 

✓ 4. Întoarcere acasă 

3.Formularea unor enunţuri folosind expresiile: 

Cu toată inima; Nu-mi văd capul de trebi; Lăsă 

toate la pămînt;  

O iau la sănătoasa; Strigă, de dă duhul dintr-

însa; Zicându-mi cu năduh; 

2. Prezentarea însuşirilor personajului 

principal. 

isteț                                           obraznic 

 

4.Desen care să 

reprezinte 

conţinutul 

fragmentului 

preferat. 

 

 

O sarcină creativă a fost: 

• Propuneți cât mai multe sfaturi utile și interesante pentru Nică, astfel încît să 

completăm „Pomul conduitei manierate”. 

• Selectați și comentați în 5-7 rânduri secvența care conține morala textului. 

• Interpretați valoarea artistică a operei. 

În cazul utilizării unui fragment captivant din creaţia unui scriitor cunoscut, 

detectarea autorului poate fi un îndemn de a căuta şi citi cartea. Producţia atelierului 

de lectură nu este textul, este cititorul şi interesul lui pentru literatură. 
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CZU: 378.147 

INSTRUMENTE DE EVALUARE CRITERIALĂ: ASPECTE TEORETICE 

Lilia Martea, IP Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2 

În ultima pеriоаdă evаluаreа în procesul didactic еstе unul din domeniile cele 

mai explorate ale activitătii de învătământ. În ansamblul acţiunilor care se întreprind 

pentru mоdеrnizarea și perfecţionаrеа învătământului în sоcietatea contemporаnă 

sunt înscrise şi problеmеle pe care le comportă procesul evaluativ. Evaluarea şcolară 

este unul din factorii de susţinere a calităţii învăţării. Învățarea la rândul ei este սn 

domeniս central și de maximă importanță socială, arie în care activitatea de evalսare 

se manifestă cս precădere și al cărei demers este profund justificat, deoarece este 

imposibil să ne imaginăm սn proces edսcativ saս formativ fără procesսl de evalսare. 

În sistemul educaţional naţional acest proces urmează să fie dezvoltat. 

Reforma învăţământului presupune schimbări semnificative şi corelate în toate 

componentele sale majore: structuri instituţionale, management, curriculum, instruire 

şi, nu în ultimul rând, evaluare. Sistemul evaluării îşi are propria identitate, revendică 

nevoi interne de dezvoltare, funcţionalitatea sa depinde însă şi de natura şi calitatea 

interacţiunilor cu celelalte sisteme conexate învăţământului: curriculum, instruire, 

formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Creşterea calităţii 

sistemului de evaluare educaţională este unul dintre obiectivele prioritare ale reformei 

şcolii care pretinde investiţii de concepţie şi practici bune [22, p.7]. 

În domeniul evaluării sunt realizate foarte multe cercetări, însă partea practică în 

care cadrele didactice efectuează evaluarea bazată pe competenţe este problema 

fundamentală cu care se confruntă sistemul educaţional. Metodologia avansată de 

evaluare în bază de competenţe permite cadrului didactic să stimuleze gândirea 

creativă a elevilor, prin situaţii de evaluare, adică în baza produselor. 

Învăţământul îşi dezvoltă propriile pârghii evaluative prin intermediul cărora 

apreciază calitatea "produselor" obţinute, eficacitatea şi eficienţa proceselor iniţiate, 

îşi organizează mecanisme de control, autoevaluare şi dezvoltare în conformitate cu 

nevoile sociale şi individuale [22,p.10].  

O evaluare calitativă se referă nemijlocit la motivarea accentuată a elevului 

pentru învăţare. Nota este percepută de către elev drept o apreciere a personalităţii 

sale, nu a cunoştinţelor sau priceperilor sale. De aceea nota, în clasele primare va fi 

înlocuită cu descriptori de performanţă, raportaţi la criterii de evaluare anunţate 

anterior învăţării. Excluderea notelor în clasele primare nu este înlocuită cu 

introducerea calificativelor. Importantele decizii evaluative se referă la descriptori de 

performanţă [2, p.3] 
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Elevսl, în timp ce învață, efectսează repetate procese de valorizare și de 

apreciere critică care-i servesc ca bază pentrս lսarea deciziilor orientative în propria-i 

formare și dezvoltare. În procesսl evalսării criteriale se սtilizează descriptori care 

caracterizează modսl în care elevսl învaţă și reflectă rezսltatele cantitative și 

calitative ale procesսlսi de învățare (gradսl de stăpânire a competențelor la 

disciplinele școlare, precսm și nivelսl de dezvoltare a personalităţii elevilor). 

Consider că tehnicile și instrսmentele de evalսare criterială bazată pe descriptori pսn 

în valoare atât obiectivele de evalսare, cât și demersսl inițiat pentrս a atinge scopսl 

propսs, սneori reսșind chiar o schimbare a modսlսi de abordare a practicii evalսative 

cսrente saս acelei de examen. Սtilizarea din ce în ce mai sսsținսtă a սnor instrսmente 

de evalսare care valorizează sarcinile de lսcrս centrate pe competențe și abilități de 

ordin practic ar pսtea revigora întreaga viziսne a cadrսlսi didactic asսpra a ceea ce 

trebսie evalսat, când și mai ales cս ce. Edսcarea copilսlսi în spirit activ-participativ 

în vederea integrării sale într-o societate dinamică, sսpսsă schimbării, constitսie 

obiectivսl principal al învățământսlսi și al învățătorilor. Activitatea de învăţător 

trebսie să se împletească, în mod firesc, cս respectarea սrmătoarelor principii: 

 Cadrele didactice trebսie să aibă permanent în vedere faptսl că o evalսare 

criterială bazată pe descriptori constă în crearea condițiilor de menținere a 

sănătății psihofiziologice a școlarilor mici, dezvoltarea motivației intrinseci, 

dezvoltarea stimei de sine prin aսtoevalսare adecvată, dezvoltarea aptitսdinilor 

creative, formarea capacităților de aսtoevalսare a propriilor performanțe. 

 Nս trebսie să se սite că, întotdeaսna evalսarea are niște efecte la nivelսl 

personalității elevilor, că le afectează statսtսl în clasă și în viața familială și, prin 

սrmare, trebսie să existe սn efort în direcția realizării ei cս obiectivitate, dar și 

սnսl pentrս a o folosi ca element motivațional; 

 Tehnicile și instrսmentele de evalսare folosite să fie, pe cât posibil, diverse, 

încercândս-se verificarea formării սnor capacități din mai mսlte pսncte de 

vedere(observarea cսrentă, probe scrise, examinări orale, practice, teste, 

portofolii). 

Toate acestea se pot conclսziona astfel: o evalսare criterială bazată pe 

descriptori, realizată corect, în care primează sistemսl recompensei, a întăririi 

pozitive, dսce la menținerea motivației în învățare, știսt fiind faptսl că motivația este 

considerată, dսpă aptitսdini, al doilea factor de bază al sսccesսlսi școlar. Alătսri de 

afectivitate și voință, ea reprezintă principala sսrsă de menținere în activitatea 

școlarսlսi. 
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Abordarea problemei Instrumente de evaluare criterială bazată pe descriptori o 

regăsim în actele legislative: Codսlսi Edսcației al Repսblicii Moldova [1]; Evaluare 

criterială prin descriptori în învăţământul primar. Ghid metodologic [2]; Instrucţiune 

cu privire la implementarea evaluării criteriale prin descriptori în clasa I, Scrisoare 

instructiv - educativă [3]; Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate 

elevilor [4]. Idei referitoare la tema de cercetare regăsim într-un şir de lucrări semnate 

de P.Lisievici „Evalսarea în învăţământ - teorie, practică, instrսmente” [ 16 ], 

I.T.Radu „De ce calificative în loc de note?”, „Pentrս ce evalսăm?” [ 29; 30], 

A.Stoica „Evalսarea în învățământul primar - descriptori de performanţă”, Bսcսreşti. 

1998, „Reforma evalսării în învățământ”, „Evaluarea cսrentă şi examenele”, 

„Evaluare” [32; 33; 34, 35 ], L. Vlăsceanu „Învăţarea şi noսa revolսţie tehnologică” 

[36 ], Mayer G., „De ce şi cսm evalսăm” [17], Monica Dobrea, „Procedee noi de 

evaluare în învățământul primar" [20]. 

În practica școlară s-aս îmbսnătățit tehnicile și instrսmentele de evalսare în 

scopսl realizării սnor corelații eficiente între predare-învățare-evalսare și pentrս a 

atinge dezideratele propսse pentrս formarea personalității. Evalսarea criterială bazată 

pe descriptori սrmărește consecințele acțiսnii intreprinse asսpra formării 

personalității սmane în ansamblսl săս. Evalսarea elementeleor sistemսlսi de 

învățământ trebսie abordat սnitar astfel încât corelarea rezսltatelor evalսării din 

cadrսl fiecărսi element al sistemսlսi să permită lսarea celor mai bսne decizii. Ea 

trebսie să aibă սn caracter stimսlativ, să nս-i demoralizeze pe elevi, ci să-i încսrajeze 

și să-i stimսleze să învețe mai bine. Pentrս aceasta, învățătorսl trebսie să o conceapă 

și să o prezinte elevilor ca pe o sarcină comսnă și nս ca pe o sancțiսne.  

Misiunea învăţătorului este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru 

autonomie, pentru autoeducaţie şi autoevaluare. Activităţile de evaluare cadrele 

didactice trebuie să le proiecteze din perspectiva nevoilor de formare ale elevilor. 

Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să 

cultive şi să menţină, să susţină interesul elevilor pentru învăţare, în activitatea de 

învăţare învăţătorul să fie doar un ghid. Pentru o finalitate cu succes a procesului de 

învăţare învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de 

evaluare, să le aplice în funcţie de particularităţile elevilor şi a clasei de elevi. 

Utilizarea eficientă a strategiilor, tehnologiilor, metodelor şi instrumentelor de 

evaluare va dezvolta creativitatea, gândirea critică, manifestarea individuală, 

rezultatul final fiind formarea culturii generale, formarea de competenţe, necesare în 

viaţa cotidiană. Instrսmentele de evalսare oferă informații necesare pentrս a lսa 

decizii. 
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În literatսra de specialitate este acceptată aproape սnanim opinia potrivit căreia 

nս există instrսmente de evalսare սniversal valabile. 

Instrսmentսl îl putem defini ca սn obiect cս care se lսcrează manսal asսpra 

սnսi material pentrս a-l transforma pe acesta saս a-l finisa. El mai poate fi definit și 

ca սn dispozitiv care facilitează efectսrea սnei acțiսni. 

Deci, Instrumentul de evaluare reprezintă “un element constitutiv al metodei, 

prin intermediul căruia elevul cunoaşte sarcina de evaluare. Tot el este cel ce pune în 

valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge scopul 

propus de învăţător" [2,p.30]. 

Instrumentul de evaluare este o probă, o grilă, un chestionar, un test de evaluare, 

etc, care „colectează” informaţii, „produce” dovezi semnificative despre aspectele sau 

rezultatele luate în considerare. El serveşte pentru a culege informaţii despre felul 

cum au învăţat şi ce au învăţat elevii; a analiza aceste informaţii; a le interpreta; a 

comunica judecăţile formulate etc. [2, p.30]. 

Reprezentarea սnei competențe prin prodսsսl սnei evalսări se realizează printr-

o varietate de metode, pornind de la instrսmentele care solicită tehnicile cele mai 

închise până la cele care permit exprimarea cea mai liberă a elevilor. 

În domeniսl școlar, în cazսl evalսării elevilor la clasă, instrսmentսl se prezintă 

sսb forme de “sսbiecte”, fișe, probe, constitսite în întrebări, exerciții saս probleme. 

Problema este o sitսație care implică սna saս mai mսlte dificսltăți cս care elevսl 

trebսie să se confrսnte. Sitսația de rezolvare a problemei declanșează սn 

comportament care va reprezenta obiectսl observării și analizei. Evalսarea presսpսne 

observare-analiză-interpretare a comportamentսlսi elevսlսi. Fiecare din aceste 

activități se realizează cս instrսmente specifice, deoarece observarea presսpսne 

anսmite instrսmente, սn barem analitic va jսca rolսl սnսi instrսment de analiză, iar 

սn model de competență cognitivă va avea rolսl սnսi instrսment de interpretare. 

Principalele argumente pentru introducerea, adaptarea şi utilizarea unor 

asemenea instrumente calitative în cazul aprecierii şi notării curente sunt: 

 potenţialul lor formativ în termeni de înţelegere şi modelare a asteptărilor în 

ceea ce priveste performanţa dorită; 

 stimularea capacităţilor metacognitive şi de autoevaluare a demersului 

individualizat, a performanţei, a procesului de învăţare în general, ca şi al celui de 

evaluare în mod specific; 

 cresterea transparenţei şi a consistenţei procesului de apreciere /notare şi prin 

aceasta, a credibilităţii deciziei, a judecăţii de valoare în cazul evaluării curente, cu 

impact direct în perspectivă şi asupra examenelor; 
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Instrumentele de evaluare se compun din itemi care, la rândul lor, solicită tehnici 

de realizare a lor. Ele oferă informaţiile necesare pentru a lua decizii. 

Evaluarea echivalează cu observare – analiză – interpretare a comportamentului 

elevului. Fiecare din aceste tipuri de activităţi se realizează cu instrumentele specifice 

lor. Deci, în cadrul aceleiaşi evaluări pot interveni instrumente de diferite tipuri şi la 

diferite niveluri. 

Judecăţile formulate trebuie comunicate atât elevilor cât şi părinţilor. Pentru a 

comunica rezultatele evaluării trebuie folosite instrumente diferite, având în vedere 

elevii, părinţii, factori de decizie etc. 

Pentru a construi un instrument de evaluare trebuie să identificăm sarcini de 

lucru care corespund cel mai bine comportamentelor semnificative şi specifice 

disciplinei la care ne referim. Aceste sarcini să fie centrate pe obstacol sau dificultăţi 

specifice, reprezentative şi să solicite formarea unor competenţe care traversează 

disciplina sau obiectul de studiu la care ne raportăm. 

 Sarcinile trebuie să solicite formarea unor capacităţi; 

 Construim, împreună cu elevii, pentru fiecare din aceste sarcini, o fişă de lucru 

care să conţină să indice ceea ce se aşteaptă concret de la elev, exprimate prin 

criterii de succes;  

 Instrumentul dat este un „ghid de învăţare”; 

 Determinăm modalităţi concrete în care se va face evaluarea, atât pe parcursul 

secvenţei de învăţare cât şi la finalul acesteia; 

 Construim instrumente şi stabilim concret modul cum se va realiza comunicarea 

învăţător-elev privind procesul învăţării dar şi produsul/rezultatul acesteia [2, 

p.30]. 

 întemeierea, în timp, a consensului de tip „profesionist” între cei care 

actionează ca evaluatori în activităţile curente, şi ca examinatori, în situaţia de 

examen în mod special – profesorii si învăţătorii. Realizarea acestui tip de consens 

este esentială pentru optimizarea continuă a calităţii judecăţii experte, bazate pe 

criterii asumate, transparente şi operaţionalizabile în mod concret, răspunzând 

nevoilor reale; 

 stimularea, şi pe această cale, deşi într-un mod indirect, dar „puternic” – prin 

utilizare consecventă şi „adaptată” – a schimbării accentului şi ponderii de pe 

conţinuturi curriculare pe competenţe şi capacităţii activate contextual sau situaţional, 

unde conţinuturile sunt cu adevărat ilustrative şi nu determinate [20, p.2].
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 Autorii Ghidului de Evaluare Criterială bazată pe descriptori, Suport de curs 

pagina 27, ne propune următorul algoritm de creare a unui instrument de 

evaluare criterială bazată pe descriptori. 

 

Figura 1. Algoritmul de creare a unui instrument de evaluare criterială 

bazată pe descriptori [2, p.27] 

Există o puternică şi permanentă corelaţie funcţională între instrumentele de 

evaluare şi funcţiile acesteia, obiectivele vizate, operaţiile evaluării (măsurarea, 

aprecierea, decizia) precum şi între instrumentele de evaluare şi tipurile de evaluare 

(iniţială, formativă, sumativă), între instrumente şi metodele de evaluare (modurile de 

evaluare). Fiecare operaţie, etapă, metodă evaluativă îşi „cheamă”, „îşi caută” practic 

instrumentul evaluativ cel mai potrivit. Instrumentul de evaluare trebuie să fie 

conceput astfel încât să identifice ceea ce se doreşte şi nu altceva Jean Vogler, 

Evaluarea în învăţământul preuniversitar, Elaborarea instrumentelor, pag. 153. 

Instrumentul de evaluare este la fel de important ca şi conţinutul la care se 

referă. Trebuie folosite instruumente şi tehnici de evaluare a căror deschidere 

corespunde obiectivelor urmărite. Aplicarea acestui principiu ameliorează 

considerabil validitatea evaluării J. M. De Ketele, L’évaluation: approche descriptive 

ou prescriptive? De Boeck, Bruxelles, 1986. 

Instrumentele de evaluare sunt apreciate în funcţie de tipul de răspuns pe care îl 

solicită. De exemplu, chestionarele cu alegere multiplă sunt nişte instrumente 

închise,iar compoziţiile, creaţiile artistice sunt instrumente deschise. Există o mare 

varietate de instrumente, după care gradul de libertate al elevului este variabil. 

Instrumentele închise deţin de memorie, de gândirea convergentă. Gândirea 

divergentă ne ajută la analiza textului. Gândirea divergentă, care conduce la creaţie, 

nu se evaluează în aceeaşi manieră precum capacitatea de a reproduce informaţii. 

Unele forme de evaluare sunt mai adecvate evaluării unei capacităţi decât altele. 

A şti să elaborezi tehnici şi instrumente de evaluare nu înseamnă “construcţia” 

evaluării. Mai mult, această abilitate de construire a instrumentelor de evaluare nu 

este sinonimă cu acţiunea de evaluare. 

Se indică produsul şcolar evaluat 

Se indică criteriile de evaluare a produsului dat 

Se formulează descriptori de performanţă 
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Între complexitatea obiectivelor educaţionale şi „deschiderea” tehnicilor şi 

instrumentelor de evaluare trebuie să existe corespondenţe progr esive. Obiectivele de 

evaluare se dezvoltă de la simplu la complex iar instrumentele se dezvoltă de la 

închise spre deschise [Yvan Abernot, Les methodes d’évaluation scolaire, DUNOD, 

Paris, 1996]. Alegerea instrumentelor de evaluare se face în funcţie de obiective. 

Pedagogic vorbind, obiectivele elementare „se învaţă” în sensul strict al 

cuvântului. Când obiectivele devin mai complexe, personalitatea elevului şi a 

profesorului sunt mult mai solicitate şi obiectul învăţării poate fi mai puţin normat. 

Pentru o memorare mai eficientă a unei poezii am creat cu elevii o fişă de sprijin 

modificată. 

Tabelul 1. Fişă de autoevaluare: recitarea unei poezii. 

Capacitatea evaluată: a recita o poeziei 

PENTRU A ÎNVĂŢA / 

A MEMORA O POEZIE 

DUPĂ CE AM RECITAT O POEZIE 

AM OBSERVAT CĂ 

Memorare Memorare 

Citesc şi memorez titlul şi autorul poeziei. 

Citesc şi memorez primele două versuri. 

Citesc şi memorez următoarele două versuri. 

Recit catrenul în întregime. 

În mod analog memorez toate strofele poeziei. 

Am prezentat titlul şi autorul poeziei. 

Nu am ezitat şi nu am uitat nici un vers. 

Am recitat toate versurile. 

Dicţie Dicţie 

Lucrez asupra dicţiei: 

- rostesc corect şi clar fiecare cuvînt din poezie; 

- potrivesc respiraţia uniformă pentru fiecare 

vers; 

- potrivesc tempoul poeziei cu conţinutul de 

idei; 

- modulez timbrul vocii conform coloritului 

emotive. 

Am rostit corect şi clar fiecare cuvânt din 

poezie. 

Nu am depus efort în plus în timpul 

recitării. 

Nu am efectuat pauze nepotrivite. 

Am potrivit respiraţia. 

Tempoul poeziei l-am potrivit cu tipul 

corespunzător de poezie. 

Am modulat vocea, folosind gestul şi 

mimica la locul potrivit. 

Prezentare Prezentare 

Am o ţinută potrivită. 

Sunt concentrat la recitare. 

Privesc colegii mei. 

În situaţii potrivite adaug gest şi mimică. 

Am avut o ţinută potrivită. 

Am fost concentrat la recitare. 

Am privit colegii mei. 

În situaţii potrivite am adăugat gest şi 

mimică. 
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Fişa de evaluare pentru învăţare serveşte pentru autoevaluarea capacităţii. În 

baza acestor repere elevii se învaţă a analiza şi a aprecia obiectiv produsul învăţării 

colegilor, îşi dezvoltă capacităţile de comunicare şi argumentare. 

Privind evalսarea criterială bazată pe descriptori în cl. I – IV pսtem desprinde 

câteva conclսzii: 

1. Nս trebսie să confսndăm măsսrarea cս aprecierea, pentrս „a aprecia” este 

necesară explicitarea criteriilor și scopսrul evalսării. 

2. Evalսarea constă în transpսnerea prodսselor școlare ale elevilor (domeniսl de 

plecare) într-սn sistem de apreciere a performanțelor fără notare. Nս trebսie să 

confսndăm măsսrarea cantității cս aprecierea calității. 

3. Evaluarea criterială în bază de descriptori a devenit mai unitarã si, probabil, mai 

obiectivã sub raportul consistenţei procesului; 

4. Sistemul descriptorilor de performantã nu este conceput să discrimineze elevul 

(spre deosebire de sistemul traditional, prin note şcolare), s-a dovedit deja a fi 

benefic pentru acest nivel de vârstã; 

5. Problematica evalսării criteriale bazată pe descriptori în cl. I – IV se pսne în 

termenii necesității de a fսrniza diverselor tipսri de destinatari o imagine a 

competențelor elevսlսi, pornind de la performanțe fragmentare. Concret, 

ameliorarea evalսării trece printr-o mai bսnă alegere a sitսațiilor reprezentative 

ale competențelor.  

6. Instrսmentele de evalսare trebսie să corespսndă obiectivelor propuse.  

7. Evalսarea criterială bazată pe descriptori nս este sսficientă de սna singսră pentrս 

a acoperi natսra atît de diversă a achizițiilor școlare. 

8. Este important selectarea instrumentelor din perspectiva evaluării criteriale în 

bază de descriptori  
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ÎN CLASELE PRIMARE 

Tatiana Midrigan, drd., Universitatea de Stat din Tiraspol 

Învățătoare, Liceul Teoretic „Orizont” 

În citirea textelor literare simpla exersare a actului cititului nu poate asigura 

însuşirea capacităţii elevilor de a se orienta într-un text, dacă nu se are în vedere, în 

acelaşi timp, înţelegerea mesajului unei creaţii literare, ştiinţifice sau de altă natură, 

înţelegere realizată pe baza analizei multiple a textului. 

Destul de frecvent, conţinutul esenţial al unui text este asimilat de elevi fie prin 

reproducerea lui de către învăţător, fie prin memorarea mecanică a acestuia. În 

asemenea cazuri, elevii rămân deseori doar la ,,litera” textului şi nu sunt stimulaţi să 

analizeze, să interpreteze, să exprime opinii, impresii personale cu privire la mesajul 

lucrării citite. 

Modelul comunicativ-funcţional, care presupune dezvoltarea integrată a 

capacităţilor de receptare orală, de exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului 

scris şi de exprimare scrisă – propune o nouă abordare a textului, în ansamblul său. 

Elevii claselor primare vor cunoaşte, prin intermediul lecturii, diverse tipuri de 

texte literare şi nonliterare, lectura devenind, treptat, o tehnică utilizată din ce în ce 

mai frecvent de şcolarul mic. Dar simpla lectură nu garantează învăţarea, sunt 

necesare şi alte elemente pentru a-l ajuta pe elev să înţeleagă mesajul textului parcurs 

şi să descopere ce poate el valorifica din actul lecturii. 

Caracteristici ale textului literar: 

• O formă a comunicării lingvistice, care presupune implicarea afectivă a 

autorului; 

• Prezintă elemente ale realităţii, situaţii, fapte, personaje etc. filtrate prin 

sensibilitatea autorului, ca rod al imaginaţiei, al puterii creatoare a acestuia; 

• Scopul textului literar este de a impresiona cititorul, de a crea satisfacţia estetică; 

• Se recunosc efecte artistice la toate nivelurile limbii: fonetic, lexical, gramatical, 

al figurilor de stil; 

• Se valorifică şi se diversifică puterea de sugestie a vocabularului, sensurile 

figurate ale cuvintelor. 

Limbajul artistic îmbogățește resursele de expresivitate ale limbii, prin 

creativitatea şi originalitatea scriitorilor. 

La nivel didactic, complexitatea intrinsecă a textului impune:  

CZU: 373.3:82 

ASPECTE ALE INTERPRETĂRII TEXTULUI LITERAR 
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• necesitatea focalizării activităţii asupra proceselor de înţelegere/comprehensiune 

a textelor nonliterare şi asupra proceselor de înţelegere şi interpretare a textelor 

literare; 

• necesitatea structurării unor activităţi centrate asupra proceselor de construcţie 

de text literar şi nonliterar [6]. 

Relaţia cu lumea textului, indiferent de modul în care acesta este abordat sau se 

lasă abordat, este direct influenţată de procesul de lectură, care presupune respectarea 

câtorva etape. 

Aceste etape se pot transcrie printr-o serie de echivalenţe, pe care H. R. Jauss le-

a transpus astfel [2, p.14]:  

I. Comprehensiunea, prima lectură, presupune parcurgerea textului „ca partitură”, dar 

în acest timp provoacă „uimirea”, inducând un seducător joc al cunoaşterii textului. 

Specificul procesului de comprehensiune rezidă în „orizontul progresiv al percepţiei 

estetice”. Înaintarea prin text este ghidată de toate semnele ce-i compun substanţa 

estetică: fie ele, cuvintele, sintagme, elemente de construcţie, indiferent dacă cititorul 

este capabil sau nu să le recunoască. 

II. Interpretarea, a doua lectură (re-lectura), „timp al interpretării reflexive”, orizont 

retrospectiv.  

Conform cercetătorului I.Pinzaru interpretarea este atribuire a unui sens sau a 

unei semnificaţii unor fapte de naturi diferite: vorbire, atitudini, evenimente, situaţii. 

Atribuirea sensului se sprijină pe un sistem referenţial format din cunoştinţele 

subiectului şi care constituie premisa necesară pentru înţelegerea unei situaţii [7, 

p.12]. 

Interpretarea reprezintă continuarea şi complinirea comprehensiunii şi presupine 

o schimbare fundamentală de orizont, ce permite constituirea sensului integral al 

textului [4]. 

În variantele ei şcolare, interpretarea este cea care permite accesul la 

sensul/sensurile globale, majore ale textului literar, dar şi accesul la semnificaţia unor 

aspecte de detaliu. Mai mult, tot interpretarea este cea care face posibilă interogarea 

mesajelor din punctul de vedere al cititorului. În felul acesta, acel „despre ce 

vorbeşte, în general, textul?” se prelungeşte prin „în ce măsură ceea ce spune textul 

mă ajută?” sau „ce păstrez/ cu ce merg mai departe din ceea ce spune textul?”. Înainte 

de a ilustra modul în care comprehensiunea şi interpretarea pot fi realizate pe 

parcursul claselor primare, se impun însă circumscrierea aspectelor legate de selecţia 

textelor, precum şi câteva precizări metodice legate de modul de structurare a 

activităţilor la limba și literatura română.  
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III. Aplicarea, a treia lectură /postlectura, „timp al receptării istorice şi al judecăţii 

estetice”, reconstituirea. 

Pentru a ilustra procesele definite, şi anume înţelegerea şi interpretarea textului 

literar, este necesar de respetat etapele prelecturii, lecturii (înţelegere şi interpretare) 

şi postlecturii. Momentele de debut ale lecţiilor pregătesc întâlnirea cu textul în două 

moduri: 1) facilitează înţelegerea prin explicarea cuvintelor şi expresiilor presupuse 

necunoscute; 2) modelează orizontul de aşteptare al elevilor prin apropierea de 

problematică (conturare a temei, anticipare a conţinutului pornind de la titlu sau de la 

cuvinte-cheie) [3].  

În privinţa întâlnirii propriu-zise cu textul, ea constă în lecturi succesive, urmate 

de secvenţe focalizate asupra proceselor de înţelegere şi interpretare. Activităţile 

consacrate înţelegerii urmăresc clarificarea integrală a suprafeţelor lexicale ale 

textului şi sunt orientate de întrebări ce iau în calcul structura lui dominantă (narativă 

în primul caz, predominant descriptivă în cel de-al doilea).  

În ceea ce priveşte interpretarea, ea este determinată, în mod fundamental, de 

calitatea comprehensiunii şi vizează atât semnificaţiile majore ale creaţiilor, cât şi 

semnificaţiile unor secvenţe de detaliu. Mai mult, interpretarea poate fi rafinată prin 

rezultatele analizei de text.  

Actul lecturii presupune două procese:  

1. procesul de comprehensiune, centrat asupra decelării conţinutului – „ceea ce 

textul spune/povesteşte/redă/descrie”  

2. procesul de interpretare, focalizat asupra construcţiei semnificaţiilor – „ceea ce 

textul (îmi) transmite prin şi dincolo de ceea ce spune” [5, p.67].  

Interpretarea, în schimb, desemnează un proces de atribuire de sens, ceea ce 

implică, de regulă, alegerea dintre mai multe variante posibile de înţelegere, 

considerate fiecare, în grade diferite, satisfăcătoare. Se poate de asemenea distinge 

între înţelegere (comprehensiune) şi interpretare în raport cu procesul derulării 

lecturii. Înţelegerea (comprehensiunea) este un fenomen linear, care se derulează 

simultan cu parcurgerea secvenţei lingvistice respective. Interpretarea are un caracter 

global, putând fi iniţiată numai după parcurgerea integrală a unei tranşe de text 

(enunţ, paragraf, capitol etc.) sau a textului. În principiu, orice interpretare în cadrul 

unei tranşe de text poate fi validată numai la încheierea lecturii textului [idem, p.67] . 

Ştim cu toţii că nu e nevoie să facem eforturi de interpretare la lectura tuturor 

textelor. E suficient ca cititorul să cunoască sensul de dicţionar al cuvintelor 

întrebuinţate şi regulile generale ale gramaticii pentru ca texte de diverse tipuri – 

utilitare, ştiinţifice, informative etc. – să devină inteligibile pentru el prin simpla lor 
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parcurgere. Alte tipuri de texte obligă însă cititorul la o reflecţie suplimentară privind 

modul în care ele ar trebui înţelese [3]. 

Orice nouă lectură e strict individuală şi aproape incomunicabilă. Pentru a face 

experienţa lecturii comunicabilă, pentru a face inteligibil actul interpretării, e 

necesară relectura, care limitează efectul individualizator al timpului, personal şi 

epocal. Dacă prima citire e strict lineară, paradigmatică, lăsând textul într-o formă 

schematică încremenită, irepetabilă (chiar şi pentru un singur lector), a doua citire 

adaugă „o întorsătură circulară”, „o dimensiune mitică misterioasă, nouă din punct de 

vedere imaginativ” şi, prin caracterul ei universal-inteligibil, comunicabilă ca 

interpretare validă, între altele. 

A. Pamfil, analizând abordarea lui H.Jauss, sesiza necesitatea includerii în 

timpul metodic al comprehensiunii, analiza de text. Oricine reflectează naiv asupra a 

ceea ce ar putea fi recitirea poate spune, pe bună dreptate, datorită prefixului, că e 

vorba despre o nouă lectură a unui text care a mai fost citit înainte. Dacă prima 

lectură abia desţeleneşte înţelesurile unui text, pradă unei prime impresii lineare, 

proaspete şi curioase, a doua lectură e atentă la strategii, intertext şi mesaj [5, p.145].  

Faţă de lectură, afirmă M.Călinescu „relectura e altceva: un proces cu o 

finalitate structurală, reflexivă, autoreflexivă; un mod al atenţiei care presupune 

încetinirea lecturii, cântărirea critică a detaliilor, un anumit profesionalism al lecturii” 

[1, p.54]. De aici şi până la actul elaborat al interpretării profesionale a unui text 

reparcurs anume nu mai e decât un pas. „Ramele intertextuale” ale recitirii sunt 

strategii de constituire a mesajului textului, în funcţie de perspectiva abordării lui. Nu 

va rezulta, desigur, o interpretare definitivă şi simplă, ci ipoteze circumscrise 

metodologic, conform cărora textul care a părut liniar, la început, e, în final, o 

„tapiserie textuală complicată” [ibidem].  

În Metodica predării limbii şi literaturii române în clasele primare de S. Nuța 

[4], interpretarea este identificata, adeseori, cu relectura. Dar se iveşte o nouă 

circumspecţie: este relectura diferită de interpretare? Din perspectiva categoriilor de 

teorie literara cunoscute de elev și aceasta este, fără îndoiala, una din dimensiunile 

lecturii critice, lectura ce presupune obiectivarea experienței estetice și încadrarea ei 

prin intermediul unor repere construite. Dar despre toate aceste aspecte și despre 

tehnica analizei textului subliniem faptul, că interpretarea nu se reduce la analiza 

literară, ci o continuă și îi dă sens. 

Relectura e procesul, iar interpretarea e rezultatul, deşi se poate şi ca o anumită 

interpretare să ducă la o nouă relectură. În fine, dacă o intepretare personală 

presupune cunoaşterea altor interpretări precedente, atunci această interpretare 
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personală va fi cu atât mai bine argumentată, cu cât va îngloba cât mai multe 

reparcurgeri ale textului şi, mai ales, ale criticii textului.  

Pe de altă parte, două interpretări ale aceleeaşi opere, chiar dacă aparţin aceluiaşi 

cititor, nu sunt identice, în primul rând datorită dimensiunii temporal-istorice în care 

se desfăşoară ele.  

Pentru a face experienţa lecturii comunicabilă, pentru a face inteligibil actul 

interpretării, e necesară relectura, care limitează efectul individualizator al timpului, 

personal şi epocal. Dacă prima citire e strict lineară, paradigmatică, lăsând textul într-

o formă schematică încremenită, irepetabilă (chiar şi pentru un singur lector), a doua 

citire adaugă „o întorsătură circulară”, „o dimensiune mitică misterioasă, nouă din 

punct de vedere imaginativ” şi, prin caracterul ei universal-inteligibil, comunicabilă 

ca interpretare validă, între altele. 

În cazul în care interpretarea este procesul ce duce la relectură, M. Călinescu 

demontează conceptul de „lectură inocentă” [1]. Recitim (sau chiar citim) o carte 

tocmai fiindcă deja ştim câte ceva despre ea, pentru că mesajul ei e prea celebru ca să 

mai fim necunoscători. 

Momentele finale ale lecţiilor prelungesc întâlnirea cu textul literar fie prin 

exerciţii de scriere ce îşi propun fie aprofundarea problematicii, prin jocuri cu textul.  

Metodologia interpretării textului literar se bazează pe etape distinctive, care se 

deosebesc în dependență de genul și specia literară. Relectura este procesul, iar 

interpretarea-rezultatul. 
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CZU: 378.147+373.3 

DIMINUAREA ERORILOR ÎN EVALUAREA ȘCOLARULUI MIC 

Tatiana Mîrzenco, drd., UPS „I. Creangă” 

E ştiut faptul că evaluarea este o acțiune pedagogică cu impact asupra elevului, 

cadrului didactic, al familiei. Ea trebuie să-l ajute pe elev, de exemplu, să-și formeze 

o reprezentare veridică, conștientă despre nivelul activității școlare și să-l motiveze 

să învețe. 

Orientările actuale ale teoriei evaluării încearcă să explice și să diminueze 

fenomenul divergențelor în aprecierea elevilor. Astfel, problema evaluării școlare 

poate fi abordată în diverse modalități. Ea stârnește cele mai aprige controverse 

despre obiectivitatea sa. În acest context, aprecierea școlară, ca atribuire a unei 

judecăți de valoare, se face prin apelul la anumite expresii verbale sau prin folosirea 

simbolurilor. Aprecierea verbală este des utilizată și are un rol dinamizator, 

călăuzitor în învățarea școlară. Aprecierea se poate realiza în mai multe feluri: 

aprecierea verbală; aprecierea prin simboluri: numerice, literale, prin culori, prin 

calificative. 

Aprecierea verbală se exprimă prin intermediul limbajului verbal și cuprinde 

exprimări valorice (laudă, acord, dezacord, corect, inexact) [2]. Unele exemple de 

aprecieri verbale, scrise de cadrele didactice și în caietele elevilor, pot fi: minunat, 

poți mai mult, încântată, am încredere, deosebit. Însă acest mod de apreciere nu este 

exact, doar induce anumite stări de satisfacție sau insatisfacție elevilor. 

Aprecierea rezultatelor școlare se materializează, de cele mai multe ori, prin 

notare. Notarea este un act de atașare a unei etichete, a unui semn, la un anumit 

rezultat al învățării. Cercetătorul G. de Landsheere definește nota ca „apreciere 

sintetică ce traduce evaluarea unei performanțe în domeniul învățământului”[2]. 

Notarea prin calificative, de exemplu, se utilizează la nivelul învățământului 

primar, deoarece valoarea calificativelor poate fi conștientizată mai rapid de către 

copii. Notarea prin calificative se realizează prin expresii verbale standard, fiecare 

desemnând un anumit grad de realizare. Pentru învățământul primar sunt actualizate 

3 calificative: foarte bine, bine, satisfăcător. Acordarea calificativului pentru 

evaluările sumative se propun după cum urmează: 100% - 90% din probă 

corespunde calificativului foarte bine; 89% - 65% din probă corespunde 

calificativului bine; 64% - 34% din probă corespunde calificativului suficient; 33% 

-1% - recuperare. 

Realizarea mediilor semestriale anuale pentru învățământul primar se 

realizează conform algoritmului: 
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Pasul 1. Selectarea calificativelor/descriptorilor din catalog: Pentru mediile 

semestriale se iau în calcul: rezultatele evaluării la finele modulelor și rezultatele 

evaluării semestriale – 2;  Pentru mediile anuale, se iau în calcul: mediile 

semestriale  și rezultatele evaluării anuale – 2. 

Pasul 2. Folosirea procedeului unificat de conversie: de la calificative/descriptori la 

punctaj. Astfel, pentru calificativul Foarte Bine (FB) se atribuie 3 puncte, pentru 

Bine (B) - 2 puncte şi pentru Suficient (S) - 1 punct. 

Pasul 3. Calcularea mediilor punctajelor. 

Pasul 4. Folosirea, în sens invers, a procedeului de conversie: de la media 

punctajelor la calificativ/descriptor semestrial/anual [6]. 

În acest sens, o idee importantă este că principiul motivării pentru învățare, 

principiul succesului și corelării evaluărilor formative cu cele sumative direcționează 

spre o evaluare fără eșec, astfel nu se folosește calificativul insuficient [7], iar 

notarea prin calificative măsoară nivelul de realizare a sarcinilor. Aceasta poate trezi 

o satisfacție față de procesul de învățare sau insatisfacție, atunci când la timp nu sunt 

determinate greșelile de învățare, prin intermediul evaluărilor formative. 

În teoria și practica notării s-au determinat mai multe modele de notare: notarea 

prin raportarea la grup, notarea prin raportarea la standarde și notarea 

individualizată. 

 Modelul notării prin raportare la grup se bazează pe aprecierea făcută prin 

comparația elevilor între ei. 

 Notarea prin raportarea la standarde se face prin raportarea rezultatelor la 

referențiale pentru toți elevii. Pe această bază se pot realiza decizii cu un grad înalt 

de obiectivitate. 

 Modelul notării individualizate se caracterizează prin încercarea de raportare 

a rezultatelor obținute de elevi la alte rezultate individuale, realizate de aceștia [2]. 

În această ordine de idei, atâta timp cât evaluatorul și evaluatul se cunosc, 

eliminarea factorilor subiectivi sunt imposibili, iar factorii perturbatori generați de 

activitatea și trăsăturile de personalitate ale cadrului didactic pot fi: 

 Efectul halo, remarcat de cercetătorul Ed.Thorndike, în cazul evaluării 

înseamnă iradiere(influențare) negativă asupra evaluăriii [Apud 1]. Supraaprecierea 

sau subaprecierea rezultatelor elevului sub influența impresiei generale pe care și-a 

făcut-o profesorul despre elev [3]. 

În acest context, autorul Bontaş I. susține că notele mici la alte discipline, 

influențează negativ acordarea de note mai mici decât le merită la o altă disciplină, 

iar amiciția sau antipatia pot influența la acordarea notelor mai mari sau mai mici 

[1]. 
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Autorul I. Jinga este de părerea că în evaluarea conduitei se pot identifica două 

variante ale efectului ,,halo’’: efectul ,,blând’’, care se exprimă în tendința de a 

aprecia cu indulgență persoanele cunoscute, în comparație cu cele mai puțin 

cunoscute, iar profesorul dovedește o precizie mai mare după ce cunoaște mai bine 

toți elevii şi efectul de generozitate, ce constă în acordarea unor note excesiv de mari 

în raport cu nivelul de pregătire a elevilor prin probe deosebit de ușoare și o exigență 

scăzută şi se întâmplă în cazurile în care profesorul este interesat să escamoteze 

realitatea datorată eșecurilor în demersurile sale instructiv-educative sau când se 

manifestă o empatie excesivă care în final duce la o demotivare a elevilor [3]. 

 Efectul Pygamlion (după R.A.Rosenthalț și L.Iacobson) sau efectul oedipian 

(după Gilbert de Landsheere) are ca efect modificarea comportamentului elevului în 

raport cu convingerea profesorului că acel elev nu poate satisface cerințele școlare. 

Acest comportament indus elevului duce, în final, la eșec [3]. 

 Efectul de contrast și de ordine se exprimă în mărirea diferențelor în 

aprecierea unor răspunsuri, succesive. Un răspuns bun, de regulă, este supraevaluat 

dacă succede un răspuns foarte slab [3]. 

Unii profesori sunt exigenți într-o anumită parte a zilei sau într-o anumită parte 

a semestrului, anului școlar. Profesorii trebuie să dovedească constanță în exigențele 

de evaluare pe tot timpul zilei, semestrului, anului școlar [1]. 

Astfel, eroarea de tendință centrală constă în renunțarea acordării de note 

foarte mari sau foarte mici elevilor din precauția de a nu greși sau din dorința de a 

mulțumi pe toată lumea; Efectul de contaminare se referă la situația în care 

cunoașterea notelor atribuite de ceilalți profesori influențează aprecierea unui 

evaluator; Eroarea logică presupune înlocuirea unor criterii de apreciere a 

rezultatelor școlare în raport de obiectivele didactice cu variabile: forma grafică, 

acuratețea lucrării, modalitatea inedită de prezentare [3]. 

Tot în acest context amintim despre Efectul curbei lui Gauss, ce rezultă din 

dorința cadrului didactic ca distribuția rezultatelor școlare să fie cât mai aproape de 

curba lui Gauss. Aceasta presupune ajustarea exigenței în notare în raport de nivelul 

general atins de fiecare clasă, astfel în cât distribuția rezultatelor să reflecte o 

distribuție normală. 

Prin urmare, factorii de personalitate ai cadrului didactic pot influența modul 

de evaluare didactică. Or, atitudinea cadrului didactic pe timpul verificărilor, 

echilibrul și constanța în comportament față de elevi, empatia contribuie la crearea 

condițiilor unei evaluări obiective. După unele opinii [2;3;4;5 etc.], dacă luăm drept 

criteriu de clasificare stilul de evaluare, sunt trei categorii: Profesori echilibrați, care 
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folosesc întreaga gamă a notelor; Profesori extremiști (severi sau indulgenți); 

Profesori capricioși care notează în funcție de dispoziția pe care o au. 

Spre exemplu, autorul E.Voiculescu aduce argumente subliniind că unii factori 

subiectivi contribuie la „umanizarea evaluării”, la „asumarea, mai ales de către elevi, 

la nivel de motive, de interese, de aspiraţii, a criteriilor şi normelor de evaluare, 

asigurând acea convergenţă a cognitivului cu noncognitivul esenţială pentru nivelul 

de performanţă atins sau accesibil elevilor”, „o evaluare este incompletă dacă se 

limitează strict la măsurarea performanţelor manifeste, fără a lua în considerare 

suportul motivaţional şi afectiv care le generează” [5]. 

Vizavi de ideea de mai sus, din punct de vedere metodic, există mai multe căi 

prin care cadrul didactic poate micșora influența factorilor perturbatori în evaluarea 

didactică: 

 Cunoașterea amănunțită de către cadrele didactice a acestor factori pentru a le 

sesiza mecanismul de funcționare și, implicit, adecvarea comportamentului didactic 

de așa natură încât influența lor să fie minimă. 

 Stabilirea, încă din faza de proiectare didactică, a unor obiective pedagogice 

adecvate finalităților demersurilor instructiv-educative urmărite în corelație cu 

conținuturile de învățat cu resursele umane și materiale existente, cu cerințele 

societății în general. 

 Realizarea instrumentelor de verificare curentă și periodică care să fie 

relevante pentru comportamente dezirabile cuprinse în obiectivele didactice, având 

criterii precise de apreciere a răspunsurilor date de elevi. 

 Mărirea numărului de probe curente date elevilor pentru micșorarea 

hazardului în aprecierea școlară. 

 Combinarea metodelor de evaluare pentru asigurarea unor judecăți de valoare 

corecte având în vedere că nici o metodă în sine nu este suficientă  oricât de bine ar 

fi stăpânită și aplicată corect. 

 Asigurarea anonimatului probelor scrise, corectarea aceleiași lucrări de mai 

mulți profesori. 

 Dezvoltarea la elevi a capacității de autoevaluare, informarea elevilor  despre 

obiectivele instruirii și modalitățile de evaluare. 

 Prezentarea rezultatelor pe care le-au obținut elevii în urma verificării, 

criteriilor și a grilei de corectare, aprecierea individuală are efecte deosebite privind 

formarea capacității de autoevaluare a rezultatelor școlare. 

 Verificarea ritmică a elevilor și informarea lor în mod operativ asupra 

progreselor realizate în procesul de învățare contribuie la efectele educative ale 

evaluării și motivarea pentru învățare [3]. 
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În această ordine de idei, condițiile care permit o evaluare cât mai obiectivă a 

rezultatelor școlare s-au îndreptat asupra factorilor și a situațiilor implicate în 

procesele evaluative, iar cunoașterea acestora permite aplicarea unor proceduri 

menite să diminueze efectele lor. 

Grupuri de factori: Personalitatea evaluatorului; Expectațiile evaluatorului; 

Diverse circumstanțe; Disciplinele de învățământ; Natura probelor; Tipurile de 

rezultate evaluate; Particularitățile psihice ale subiecților [4]. 

Cercetătorul I.Radu menţionează că obiectivitatea aprecierii rezultatelor 

școlare se impune din considerentele: aprecierea rezultatelor induce asupra 

proceselor de predare, dar și activității de învățare. În caz dacă aprecierea este 

deformată, ea produce, o influență deformantă asupra celorlalte procese. Actul 

apreciativ are influențe asupra elevilor, constituind factor stimulator sau descurajant. 

Obiectivitatea aprecierii se corelează cu efectele pozitive ale actului de evaluare 

asupra predării și, în deosebi, asupra învățării [4]. 

În concluzie, remarcăm faptul că, la momentul actual, atenția este îndreptată 

asupra circumstanțelor care influențează acțiunea corectărilor, asupra factorilor care 

perturbă aprecierea rezultatelor constatate, iar, pentru determinarea erorilor în 

evaluarea școlarului mic, sunt necesare: Utilizarea aprecierilor verbale cu rol de 

călăuză în învățarea sistematică; Valoarea calificativelor ce permit conștientizarea 

mai simplă a nivelului de realizare ale evaluărilor sumative; Determinarea tipurilor 

de greșeli în cadrul evaluărilor cu scop de ameliorare și dezvoltare; Respectarea 

principiilor psihopedagogice în evaluarea școlarului mic, cu excluderea 

calificativului insuficient; Excluderea aprecierii numerice duce și la dispariția 

factorilor perturbatori generați de activitatea și trăsăturile de personalitate ale 

cadrului didactic. 

 

Bibliografie 

1. Bontaș I. Tratat de pedagogie. București: Editura ALL, 2008. 410 p. 

2. Cucoș C. Pedagogie. Iași: Polirom, 2006. 464 p. 

3. Jinga I. Manual de pedagogie. București: Editura ASE, 2004, p. 603. 

4. Radu I. Evaluarea în procesul didactic. București: EDP, 2004. 288 p. 

5. Voiculescu E. Factorii subiectivi ai evaluării şcolare. Cunoaştere şi control. 

Bucureşti: Editura Aramis, 2007. 192 p. 

6. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori în 

clasele I-IV, 2019. 

7. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori în 

clasele I- a II-a, 2016. 

230



CZU: 371.261:37.015 
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Alexandra Nour, doctor în pedagogie, lector universitar, 

Catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar, UST 

Problema insuccesului și a succesului scolar i-a preocupat pe mulți dascăli, 

părinți, dar și pe unii elevi. Deseori ne întrebăm ,,De ce unii copii nu pot să învețe 

mai bine?”, ,,De ce nu le place la școală?”, ,,Ce trebuie să fac eu ca părinte sau 

profesor să-l îndemn spre învățătură?”. Aceste întrebări pot continua pentru că 

numarul lor este mare. Mulți cercetători au dorit să afle răspunsul la aceste întrebări, 

multe dintre ele au fost descoperite, unele sunt pe punctul de a se descoperi, însă 

pentru toate acestea este nevoie de timp și multă muncă. Se fac teste, se urmărește 

evoluția elevului, se discută cu familia, se analizează modul de predare al cadrelor 

didactice (pentru a constata eventualele neajunsuri), toate ajungând la descoperirea 

întrebării ,,De ce unii copii, indiferent de vârstă, au succes pe plan scolar, iar alții 

nu?” 

Succes înseamnă un rezultat favorabil al unei acțiuni cu singura condiție că 

acțiunea să comporte oarecare dificultăți, să reclame un efort și să-și atingă scopul 

integral [4]. Se spune deci despre cineva că a avut succes (respectiv insucces) într-o 

activitate atunci când acțiunea pe care trebuia s-o realizeze a fost (respectiv nu a fost) 

dusă la bun sfârșit, la un anumit nivel de cerințe, această realizare fiind recunoscută și 

apreciată ca atare de către colectivitate. În acest sens, reușita apare ca efect al acțiunii, 

ca rezultat de o anumită valoare, de un anumit nivel calitativ.  

Succesul şcolar se reflectă în obţinerea unui randament superior în activitatea 

didactică, corespunzător cerinţelor programei şi a finalităţilor educaţiei; el reprezintă 

forma pozitivă optimă a randamentului, numită şi reuşită şcolară. Se exprimă prin 

rezultate deosebite obţinute în activităţile ştiinţifice, tehnice, practice, cultural-

artistice, sportive etc. obţinute la diferite competiţii şcolare interne sau internaţionale 

[1].  

Ramânerea în urmă la învațătură este deci o formă a insuccesului școlar care se 

manifestă fie printr-o pierdere a ritmului de muncă, printr-o întârziere în raport cu 

alții în acțiunea de însușire a cunoștințelor și de îndeplinire a obligațiilor școlare, fie 

printr-o realizare a acestora sub nivelul cerințelor școlii. Rămânerea în urmă la 

învăţătură se manifestă prin incapacitatea temporară de a face faţă obligaţiilor 

şcolare, incapacitatea sau refuzul de a învăţa [6]. Cauzele sunt diverse. Elevul nu 

poate avea rezultatele pe care le-ar dori sau elevul poate să înveţe, dar refuză îi 
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lipseşte motivaţia. Rămânerea în urmă poate fi de scurtă sau de lungă durată. Cea de 

scurtă durată poate fi explicată prin dificultăţi temporare: oboseală, stare de boală, 

acomodarea după vacanţă, evenimente stresante din viaţa de familie. În cazul celei de 

lungă durată eforturile depuse de elev şi de către cei care vor să-l ajute sunt mai mari, 

iar şansele de redresare sunt reduse. 

Eşecul şcolar este forma severă a insuccesului şcolar şi se manifestă prin 

abandon şi prin repetenţie. Pentru a obţine performanţe de înalt nivel, evaluarea 

trebuie să arate progresul elevilor şi nu să demonstreze acestora că nu ştiu ceea ce 

profesorii pretind şi nici că nu sunt capabili să înveţe un anumit lucru [8]. Spre a 

învinge greutăţile şi a asigura reuşita şcolară, cadrele didactice trebuie să cunoască 

momentul rămânerii în urmă a fiecărui elev şi să-l depisteze la timp pentru a-l dirija 

printr-o intervenţie pedagogică adecvată. 

În asigurarea reuşitei la învăţătură şi pentru a asigura fiecăruia posibilitatea de a 

se pregăti la nivelul capacităţilor sale este hotărâtoare munca diferenţiată cu elevii în 

funcţie de particularităţile lor de vârstă şi individuale [5]. Diferențierea instruirii 

presupune ca fiecare educabil să învețe singur, folosind materiale conform nevoilor 

sale, iar rolul profesorului este de a supraveghea și stimula activitățile discipolilor. 

Aceasta oferă fiecărui educabil dreptul de a se dezvolta integral și armonios, în 

propriul ritm, fiind încurajat mereu să-și aleagă singur activitatea, în funcție de ritmul 

său propriu și preferințele sale.  

Potrivit principiului individualizării și diferențierii instruirii organizarea și 

desfășurarea procesului de învățământ trebuie să se realizeze pe măsura posibilităților 

reale ale elevilor, dându-se seama de particularitățile de vârstă, sex, nivelul pregătirii 

anterioare, precum și de deosebirile individuale, de potențialul intelectual și fizic al 

fiecărui elev în parte. Aceste cerințe se referă atât la obiectivele, conținutul și 

volumul celor studiate în școală, cât și la modalitățile de predare-învățare [1].  

Tehnicile de diferențiere și individualizare a instruirii vizează o gradare a 

sarcinilor educaționale, potrivit posibilităților individuale și a ritmului propriu de 

dezvoltare a fiecărui individ, astfel încât randamentul să fie asigurat pentru toți. 

Putem sublinia, în acest sens, rolul deosebit de important al cadrului didactic în 

generarea unui climat de încredere în posibilitățile individului încât să combată 

complexul de inferioritate pe care îl trăiesc mulți dintre cei care nu pot atinge 

performanțele ridicate și, de asemenea, să combată atitudinea de uniformizare a 

condițiilor de învățare și dezvoltare pentru indivizii capabili de performanțe [3,5,7].  

Învățarea individualizată și diferențiată are ca scop eliminarea unor lacune din 

cunoștințele și deprinderile însușite de elevi, atingerea performanțelor minimale 
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acceptate, iar rolul cel mai important, în acest tip de învățare, îl are îmbogățirea și 

aprofundarea cunoștințelor acelor elevi capabili de performanțe superioare. 

Descoperirea elevilor capabili de performanțe trebuie să constituie o prioritate în 

activitatea educabililor, deoarece aceștia vor fi potențiali olimpici, oameni de știință, 

etc. Se pot numi elevi superdotați doar acei elevi care prezintă capacități superioare 

vârstei lor, iar talentați sunt acei elevi care dovedesc calități deosebite în anumite 

domenii precis definite, acestea apar evidente în urma aplicării și interpretării 

rezultatelor unor probe de evaluare inițială. Pentru munca diferențiată în învățământul 

preuniversitar doar pedagogul este cel care planifică și asigură activități care sunt 

potrivite fiecărui elev, dându-i posibilitatea să reflecte, bineînțeles că într-o măsură 

oarecare, în privința procesului de învățare, sprijinindu-l și încurajându-l.  

Activitatea de diferențiere trebuie orientată spre acele aspecte care influențează 

randamentul școlar. Orice activitate de diferențiere a instruirii trebuie să pornească 

întotdeauna, de la sesizarea trăsăturilor, dar și a deosebirilor dintre subiecți 

manifestate pe mai multe planuri. Aceste trăsături îi diferențiază pe elevi 

reprezentând operația inițială, premisă a oricărei acțiuni de tratare diferențiată, astfel, 

pedagogul va ști cum să-și orienteze intervenția educativă, adaptând-o în raport cu 

trebuințele fiecăruia, dar și pentru dezvoltarea sentimentelor favorabile apartenenței 

la grup.  

O altă clasificare a grupelor este cea a grupelor omogene care pot fi clasificate, 

la rândul lor, în alte subgrupe: elevi cu un nivel intelectual mediu sau înalt și elevi 

care au un ritm mai lent în gândire sau acțiune [9]. Pentru a preveni insuccesul școlar 

e necesar să atragem o atenție deosebită elevilor care au un ritm mai lent în gândire și 

acțiune. 

Eşecul şcolar apare, cu excepţia unor situaţii grave nu ca fenomen general, 

cuprinzând grupuri mari de elevi și priveşte, de obicei, anumiţi subiecţi. Deci, este un 

fenomen şcolar preponderent individual. În consecinţă, prevenirea şi combaterea 

eşecului presupune cunoaşterea formei concrete de manifestare şi a cauzelor specifice 

care l-au generat. 

Explicând cauzele eşecului şcolar există o serie de poziţii teoretice ce abordează 

următoarele aspecte: 

a. Individualitatea elevului 

b. Abordarea genetică 

c. Abordarea psiho-afectivă 

Abordarea genetică susţine că eşecul şcolar este explicat de nivelul redus al 

inteligenţei individuale şi de tulburările de natură intelectuală. Această poziţie clasică 
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mai are încă susţinători deşi implicaţiile in plan social, moral şi pedagogic nu sunt 

deloc echitabile. Sunt de părere că abordând teoria inteligenţelor multiple a lui 

Gardner, putem spune că acei elevi care au anumite inteligenţe mai puţin dezvoltate 

sunt predispuşi insuccesului şcolar la anumite materii (de exemplu un elev la care 

inteligenţa logico-matematică este „slabă” poate întâmpina dificultăţi la obiectul 

matematică). 

Abordarea psiho-afectivă are în vedere copilul în raport cu mediul familial şi 

şcolar şi influenţele acestora aupra procesului de formare a personalităţii [4].   

Prevenirea şi înlăturarea insuccesului şcolar are ca punct de plecare depistarea 

cauzelor şi eliminarea sau diminuarea acţiunii lor. Dezideratul şcolii este asigurarea 

condiţiilor pentru o învăţare eficientă pentru toţi, să permită pregătirea pentru 

cerinţele sociale. În activitatea didactică propriu-zisă este necesar să se realizeze 

diferenţierea şi individualizarea învăţării, asigurandu-se şanse de reuşită tuturor 

elevilor. Solicitările elevului trebuie să fie echilibrate, să se prevină suprasolicitarea şi 

subsolicitarea. Când prevenirea este ineficientă şi fenomenul insuccesului se 

instalează, trebuie să se stabilească planuri de intervenţie terapeutică. În acest caz, 

învăţătorul trebuie să practice meditaţii, iar familia trebuie să devină aliată a şcolii 

pentru corectarea handicapului. Această intervenţie asupra elevului marcat de 

handicapul şcolar, se va desfăşura în timp, încercându-se să se dezvolte un sentiment 

de încredere în sine. 

Una din soluţiile cele mai sigure de profilaxie şi de terapie a insuccesului şcolar 

o constituie diferenţierea învăţării prin programe cu grade treptate de dificultate. 

Practicarea unei instruiri la un nivel mediu constant, într-o clasă eterogenă 

prejudiciază extremele, pe cei dotaţi şi pe cei slabi. Organizarea claselor omogene ce 

cuprind elevi de nivel mediu, în curs de recuperare, dotaţi, permite realizarea unei 

instruiri diferenţiate în concordanţă cu capacităţile, dorinţele şi aspiraţiile lor. 

Organizarea instruirii în clase eterogene, atribuind sarcini didactice cu grade de 

dificultate diferite şi folosind fişele de muncă independentă, limitează propagarea 

insuccesului şcolar [4].  

În vederea asigurării succesului şcolar, cadrul didactic trebuie să aibă în vedere 

principiul accesibilităţii instruirii. Realizarea accesibilităţii presupune valorificarea 

următoarelor aspecte: 

 Educabilităţii – care evidenţiază rolul determinant al educaţiei. 

 Potenţialul real de dezvoltare – care evidenţiază importanţa condiţiilor de 

diferenţiere psihologică şi pedagogică a elevilor. 
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 Potenţialul maxim de învăţare – care evidenţiază importanţa resurselor 

psihologice şi pedagogice ale fiecărui elev. 

Prin prisma acestui principiu cadrul didactic trebuie să vegheze la calitatea 

proiectului didactic, care va fi centrat în special asupra realizării unui învăţământ 

diferenţiat cu obiective operaţionale minime, medii şi maxime.  

Utilizând individualizarea instruirii ca strategie pedagogică, cadrul didactic are 

următoarele sfaturi metodologice de ordin teoretic şi practic: 

 proiectarea fiecărei activităţi didactice din perspectiva valorificării la maximum 

a potenţialului fiecărui elev; 

 stimularea dezvoltării complexe a fiecărui elev în contextul tuturor formelor de 

instruire disponibile (formale – nonformale – informale); 

 angajarea tuturor resurselor interioare la nivelul corelaţiei funcţional structural 

dintre: informare – formare, formare – dezvoltare, instruire – educaţie, 

participare deplină – autoinstruire; 

 subordonarea tuturor resurselor pedagogice activităţii de autoformare 

permanentă a fiecărui elev. 

De asemenea combinarea muncii frontale cu cea de grup şi individuală, sporeşte 

eficienţa procesului de învăţământ. Pedagogia diferenţiată stimulează eficacitatea 

învăţământului frontal la nivelul secvenţelor de instruire construite special pentru 

transformarea elevului în „actor al învăţării”. 

Învăţământul diferențiat vizează îndeosebi operaţiile de fixare şi consolidare a 

cunoştinţelor realizabile prin activitatea: cu teme comune, cu teme diferenţiate pe 

grupe de nivel, cu teme diferenţiate pentru fiecare elev în parte. 

 Activitatea individuală, realizată pe teme comune, solicită fiecărui elev după 

parcurgerea unei secvenţe didactice să execute singur exerciţiile date de 

învăţător, aceste exerciţii fiind pentru toţi elevii. 

 Activitatea individuală realizată pe grupe de nivel solicită elevilor rezolvarea 

prin efort propriu a unor teme diferenţiate, ca volum şi grad de dificultate, în 

vederea asigurării succesului şcolar la standarde de performanţă minime, medii 

şi maxime. 

 Activitatea individuală realizată personalizat propune teme diferite, adaptarea 

particularităţilor fizice şi psihice ritmului de lucru propriu fiecărui elev. Această 

activitate urmăreşte progresul permanent al elevului pe baza propriei activităţi şi 

diminuarea greşelilor apărute pe parcursul instruirii. Eficienţa învăţământului pe 

grupe depinde de calitatea următoarelor acţiuni care trebuie angajate la nivelul 

unor strategii de diferenţiere a instruirii [5].   
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Specific pentru învăţământul diferențiat este faptul că munca individuală şi cea 

pe grupe se organizează în condiţiile activităţii cu întregul colectiv al clasei. Pentru a 

fi eficiente, trebuie folosite ca auxiliare ale activităţii colective, având rolul de a 

completa şi corecta unele neajunsuri. 

În legătură cu cele trei forme de organizare a activităţii de instruire a elevilor 

trebuie luat în considerație faptul că eficienţa lor depinde de o îmbinare judicioasă, 

astfel încât acestea să se constituie într-un sistem operativ, în raport cu obiectivele 

educaționale urmărite în fiecare lecţie, capitol sau temă. De asemenea este necesar ca 

fiecare din formele respective şi sistemul lor în ansamblu să se întemeieze pe 

principiul tratării individuale al elevilor.  

Pentru diferenţierea activităţii cu elevii în condiţiile unui învăţământ organizat 

pe clase şi lecţii sunt necesare anumite instrumente de lucru adecvate. În acest sens 

fişele şi caietele de muncă independentă pentru elevi constituie un sprijin eficient în 

vederea realizării obiectivelor urmărite. Aplicarea fişelor de lucru individual permite 

elevului să rezolve sarcinile în ritm propriu, conform capacităţilor şi nivelului său de 

cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. Pentru a putea obţine un maximum de randament  

din partea fiecărui elev se impune să diferenţiem metodele şi procedeele de lucru. 

Evaluarea competențelor elevilor se poate realiza diferențiat prin evaluări orale, 

evaluari cu ajutorul fişelor de muncă diferenţiată: fişe de dezvoltare, fişe de execuţie, 

fişe de recuperare şi fişe de autoinstruire. În funcţie de nivelul de dezvoltare a 

capacităților elevilor se pot aplica aceste tipuri de fişe, luând în considerare 

particularităţile fiecărui copil. Consider că fişele de autoinstruire sunt chiar temele 

pentru acasă şi că acestea trebuie de asemenea să fie date diferenţiat. Bineînţeles că 

nu se poate renunţa la temele comune, acestea fiind foarte utile şi necesare, pentru ca 

toţi elevii să însuşească la timp elementele esenţiale ale conţinutului.  

În concluzie, individualizarea și diferențierea instruirii contribuie în mare 

măsură la realizarea succesului şcolar. Astfel funcția fundamentală a diferențierii 

constă în adaptarea acestui cadru general la nivelul fiecărei individualități în așa fel 

încât aceasta să-și însușească cel puțin volumul de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

prevăzute de curricula școlară. 

Din analiza acestei funcții fundamentale au fost deduse următoarele obiective 

ale predării diferențiate în vederea asigurării succesului școlar: organizarea și 

desfășurarea procesului de învățământ în funcție de particularitățile elevilor, 

stimularea dezvoltării psihice a progresului școlar al fiecărui elev, solicitarea 

permanentă și progresivă a fiecărui elev la eforturi maxime, dar obiectiv posibile 

pentru el, descoperirea cât mai timpurie a lacunelor în cunoștințele elevilor, a 
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dificultăților de învățare, urmate de intervenția adecvată pentru înlăturarea acestor 

lacune și dificultăți, creșterea ponderii participării active a elevilor la dobândirea de 

noi cunoștințe prin efort propriu, individual, dezvoltarea interesului pentru cunoaștere 

și a dorinței de a învăța. 
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ALE CONCEPTULUI DE ATITUDINE 

Viorica Oboroceanu, doctorandă, UST 

învățătoare, grad didactic întâi,  

Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes” 

Atitudinile sunt unele dintre cele mai importante prerechizite ale învăţării 

şcolare. Sistemul de atitudini realizat de către individ în cadrul activităţilor sale îl 

reprezintă pe acesta ca subiect social, ca personalitate. Prin intermediul atitudinilor se 

manifestă motivele, interesele, scopurile, idealurile şi nevoile personalităţii.  

O importanţă considerabilă în educaţia personalităţii o posedă acel sistem de 

raporturi sau atitudini sociale în cadrul cărora discipolul trăieşte şi activează. Astfel 

putem sublinia, că „atitudinile personalităţii se realizează prin limbaj, acte de 

conduită socială, în credinţe şi judecăţi de valoare, în opinii, convingeri, idealuri şi 

stereotipuri – în toate comportamentele posibile: morale; profesionale; culturale; 

juridice; politice etc. Atitudinile se formează şi se dezvoltă în cadrul procesului de 

educaţie, de socializare a personalităţii. Deci, strategiile de educaţie şi instruire 

reprezintă şi strategii de formare a atitudinilor, a dimensiunilor cognitive, afective şi 

conative” [V. Panico]. 

Formarea şi dezvoltarea personalităţii este determinată de sistemul de atitudini 

sau relaţii sociale în care activează omul. Folosim cu toții atât de des cuvântul  

atitudine încât ni se pare de la sine înțeles că îl putem defini perfect.  

În literatura de specialitate pot fi delimitate atitudini faţă de persoanele 

apropiate, cunoscute, publice şi atitudini faţă de idei, mentalităţi, stiluri de viaţă, 

opere literară etc. Opera literară reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei 

omenești, însumând în structura ei cunoștinţe, sensibilitate, fapte, pe care le păstrează 

intacte un timp nedefinit. Ea trebuie înţeleasă ca un mecanism viu în educaţia literar-

artistică. 

Din perspectiva diferitor domenii ştiinţifice de abordare, conceptul atitudine de 

fiecare dată a avut de suportat numeroase precizări și completări. „Un mod fixat de 

gândire” – ar fi ceea ce ar explica asocierea cu atitudinile, felul în care oamenii se 

gândesc la alte persoane și la ei înșiși, numit cogniție socială, adică un proces de 

acumulare a datelor și procesarea acestora prin filtrele experiențelor, programărilor, 

sau chiar nevoilor prezente. Putem cristaliza că atitudinea este un produs al gândirii 

și un mod de a privi problemele: ca pe o provocare – în cazul în care este pozitivă sau 
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ca pe o  amenințare/problemă – în cazul în care o vede negativă.În legatură cu 

definirea conceptului de atitudine s-au configurat două școli de gândire: 

Tabelul 1. Abordarea conceptului de atitudine 

ABORDAREA TRIFACTORIALĂ 

(Rosenberg, M.J. and Hovland, C.I. 

,1960) 

ABORDAREA UNIFACTORIALĂ 

(Olson, J.M. and Zanna, M.P.,1993) 

1) o reacție afectivă pozitivă, negativă sau 

mix-tă, în care se regăsesc emoțiile, 

sentimentele și starile noastre de spirit față 

de un anumit obiect;  

 se bazează pe constatarea faptului că 

de multe ori gândurile și sentimentele 

noastre nu sunt corelate între ele și nici nu ne 

orienteaza întotdeauna comportamentul. Din 

acest motiv, adepții acestei orientări preferă 

să trateze cele trei componente separat, 

întelegând prin atitu-dine numai 

componenta afectivă: Îmi place, îmi 

displace, iubesc, urăsc, admir, detest sunt 

cuvintele obișnuite prin care oamenii își 

descriu atitudinile. [apud, 5] 

2) o dispoziție comportamentală  sau, altfel 

spus, tendința de a acționa într-un anume fel 

față de obiect; 

3) o reacție cognitivă, în masura în care 

evaluarea obiectului se bazează pe anumite 

opinii, reprezentări și amintiri. 

După cum menționează T. Callo [4], definirea atitudinilor nu este deloc ușoară, 

se datorează faptului că nu pot fi observare direct. Ele sunt considerate construcții 

ipotetice, nu pot fi măsurate cu instrumente obișnuite. Atitudinea apare ca verigă de 

legătură între starea psihologică internă dominantă a persoanei şi mulţimea situaţiilor 

la care se raportează în contextul vieţii sale sociale. 

Privită ca o componentă orientativă a personalității, deducem că, atitudinea pare 

mai degrabă un filtru mintal prin care ne reprezentăm viața, solicită timp; este un 

proces trăit sau retrăit în care și natura își impune rolul său; se manifestă prin 

comportament și constituie convingerea persoanei prin emoțiile atașate acestei 

convingeri. Baza genetică poate influența indirect multe dintre atitudinile concrete pe 

care le avem. 

Psihologul român A. Chircev, cel care a realizat prima cercetare experimentală 

asupra atitudinilor sociale pe spațiul românesc, susține că atitudinile exprimate sunt 

clasificate în conformitate cu trei concepții, determinate de natura mediului fizic: 

biologic, social și cultural, în care trăiește și acționează individul, sunt învățate prin 

interacțiunea cu diferite medii sociale (familie,  clasa școală, grup de prieteni) [5]. 

La începutul secolului al XX-lea, noţiunea de atitudine se găsea explicată, mai 

ales, în tratatele de psihologie generală punctată ca o o tendinţă psihologică ce se 

exprimă prin înclinarea de a evalua ceva cu un anume grad de favorabilitate. 

Conform acestei definiţii unidimensionale, o atitudine poate fi concepută ca o 

evaluare pozitivă sau negativă, cu un anume grad de intensitate, a unui obiect. 
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„Părintele” termenului atitudine este considerată Mary Whiton Calkins, care, în 

1892, l-a formulat astfel: „un gen de relaţii fundamentale ale Eu-lui cu obiectele, 

precum: receptivitate, simpatie, activitate, egoism” [apud, 9]. 

Opinia altor autori este însă că termenul atitudine apare pentru prima dată la 

englezul H. Spencer şi la scoțianul A. Bain, care desemnau prin el „o stare psihică 

pregătitoare, necesară pentru a recepţiona ceva sau a asimila cunoştinţe” [3]. 

Prima definiţie cunoscută a conceptului de atitudine a fost propusă de psihologul 

american Gordon W. Allport, în anul 1935 şi îşi păstrează şi actual valabilitatea: 

„starea mentală şi neuro-fiziologică determinată de experienţă şi care exercită o 

influenţă dinamică asupra individului, pregătindu-l să acţioneze într-un mod specific 

unui număr de obiecte şi fenomene”[1]. 

Această definiţie sugerează ideea, că atitudinile ar constitui mai multe elemente 

[idem]: 

 

Figura 1. Elementele atitudinilor, după Gordon W. Allport 

Psihologul American Daniel Katz expune ideea, că atitudinea este o 

predispoziție a individului față de aprecierea unui obiect, a simbolului acestuia sau a 

unui aspect al lumii, ca fiind pozitivă sau negativă [8]. 

V. N. Measișcev, psiholog rus, precizează că „atitudine înseamnă relația trăită 

subiectiv și manifestată într-un mod sau altul. Din perspectiva esteticii, atitudinea 

interacționează cu emoția, curiozitatea, surpriza, interesul, iar interesul constituie un 

tip special de atitudine” [10]. 

Tot V. N. Measișcev arată că atitudinile conţin două segmente esenţiale: cel 

incitativ – orientativ şi segmentul efector – executiv; unitatea lor asigurând unitatea şi 

complexitatea caracterului. În limbaj ştiinţific definiţia populară a caracterului ar 

însemna: unitatea dintre vorbă şi faptă. Specificul caracterului va fi determinat astfel, 

fie din interacţiunea atitudinilor, fie prin interacţiunea segmentelor în cadrul aceleiaşi 

atitudini.   

V. Oprescu caracterizează atitudinile prin următoarele atribute [11]: 

a) este o experienţă personală cu un substrat
neurobiologic şi nu poate fi măsurată decât
într-o manieră indirectă, prin manifestările
comportamentale sau psihofiziologice;

b)  constituie un ansamblu de elemente 
cognitive relative la un obiect cărora le sunt 

asociate evaluări (afecte) pozitive sau 
negative;

c) elementul central este acela că atitudinile 
sunt precursoarele comportamentului;

d) individul produce reacții adaptate și 
conștiente față de obiectele asociate atitudinii.

ATITUDINILE
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 capacitate importantă de rezistenţă la schimbare (o reprezintă persoanele cu 

caracter relativ stabil); dispoziţie latentă a structurii de personalitate 

 generalitate, declanşând reacţii foarte diverse ce tind să se difuzeze în arii mai 

largi decât cele particulare în care s-au activat; 

 mobilizează o importantă energie socială, exteriorizând modelul cultural al 

personalităţii; 

 presupun asumarea responsabilităţii individuale, întrucât exprimarea lor este 

supusă controlului social; 

 au un relief propriu, în funcţie de orientarea lor faţă de universul de semnificaţii 

la care se referă (fiind, pe această cale, mai pregnante sau mai difuze) / au o 

tonalitate specifică (pozitivă/negativă); 

 sunt contextuale, structurându-se faţă de un context social, cultural şi istoric 

integrator. 

Un alt psiholog român, A. Roșca [14], definește atitudinea ca fiind „o 

predispoziție mintală dobândită, mai mult sau mai puțin durabilă, de a reacționa într-

un mod caracteristic față de persoane, obiecte, situații, idei sau idealuri cu care 

individul vine în contact”. 

P. Popescu-Neveanu interpretează atitudinea ca „o modalitate relativ constantă 

de raportare a individului sau grupului față de anumite laturi ale vieții sociale și față 

de propria persoană”[13]. 

Sociologul american E.S. Bogardus, în lucrarea Fundaments of Social 

Psychology [2], afirmă că atitudinea este tendință spre acțiune, pentru sau contra a 

ceva din mediu, care devine astfel o valoare pozitivă sau negativă și are semnificație 

numai în relație cu unele valori. 

W. Isaac Thomas, sociolog american [16] și Florian Znaniecki, filosof-sociolog 

polonez, susțin că „atitudinea este o stare mintală a individului, orientată de o valoare 

și este duplicatul valorii sociale” [17]. 

E. Burgess și R. Park, sociologi americani, afirmă că atitudinea este tendința 

persoanei de a reacționa pozitiv sau negativ la situația totală. Prin urmare, atitudinile 

pot fi definite ca mobilizări ale voinței persoanei. Atitudinile sunt mobilizări și 

organizări de dorințe cu referire la situații definite [12]. 

Pentru J. Stoetzel, sociolog italian, „atitudinea desemnează, în psihologia 

socială, maniera în care o persoană se situează în raport cu obiectele de valoare” [15]. 

Profesorul P. Iluț ,sociolog român, configurează conceptul de atitudine ca o 

„dispoziţie internă a individului, care subîntinde percepţia sa şi reacţiile sale faţă de 

un obiect sau un sentiment” [7]. 
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Ca un component de bază în structura caracterului uman, conceptul de atitudine 

a generat în rândul cercetătorilor cele mai variate opinii, dar cu un sens diferit de cel 

al simţului comun, şi anume cu cel de postură, făcând trimiteri astfel într-o manieră 

schematică la influenţa dispoziţiilor mentale ale subiecţilor asupra comportamentelor 

acestora.  

Pe măsura investigării dezvoltării psihologiei sociale şi a sociologiei, deducem 

că există definiții care pun accentul pe factorii: biologici (trebuințe, impulsuri, 

tendințe), fiziologici, neurologici, intelectuali etc.  

În esență atitudinea este o predispoziţie a individului faţă de aprecierea unui 

obiect, a simbolului acestuia sau a unui aspect al lumii ca fiind pozitive sau negative 

și are semnificaţie numai în relaţie cu unele valori. Atitudinea este compilația și 

calitatea gândurilor transpuse de creier pentru personalitate și starea de spirit, care 

traversează toată existența umană. Aşadar, atitudinile sunt entităţi complexe. 

Atitudinea este simultan fapt de conştiinţă şi comportament. Ca modalitate relativ 

constantă de raportare a individului sau grupului față de anumite laturi ale vieții 

sociale și față de propria persoană, atitudinea desemnează orientarea gândirii, 

dispozițiile profunde ale ființei noastre, starea de spirit proprie nouă în fața anumitor 

valori.  

Am constatat că atitudine înseamnă relația trăită subiectiv și manifestată într-un 

mod sau altul. Sistemul de atitudini realizat de către individ în cadrul activităţilor sale 

îl reprezintă pe acesta ca subiect social, ca personalitate. Prin intermediul atitudinilor 

se manifestă motivele, interesele, scopurile, idealurile şi nevoile personalităţii. Dar 

copiii, ca și adulții, de altfel, învață atitudinile și comportamentele nu numai din 

experiențe directe, ci și observând comportamentele altora și consecințele acestora. 
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DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR LOGICE LA ELEVII MICI 

PRIN MUNCA INDEPENDENTĂ 

Inga Panainte, învățătoare, master în științele educației 

grad didactic întâi, membru AGIRoMd, Instituția Publică 

Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2, or.Chișinău 

Evoluţia orientărilor conceptuale şi mecanismelor de modernizare a 

învăţământului superior naţional a determinat un proces de reformă a Curriculumului 

pedagogic din perspectiva paradigmelor promovate de viziunile / acţiunile forurilor 

internaţionale şi progreselor înregistrate de ştiinţele educaţiei. Contextul pedagogic 

devine hotărâtor în optimizarea proceselor de gândire, concepute nu doar ca un 

instrument al interacţiunilor cu caracter didactic, ci ca obiect al preocupărilor privind 

dezvoltarea elevilor. În acest sens, formarea capacităţilor logice la elevi răspund 

principiului de gândire logică şi la dezvoltarea operaţiilor gândirii.  

Într-un sens larg termenul de „gândire” exprimă actul de reflectare mijlocită, 

complexă, abstractizată a realităţii ce operează cu simboluri, cu legături logice şi este 

specifică omului. 

Gândirea este implicată în generalizarea, abstractizarea şi ordonarea 

cunoştinţelor. O altă sarcină a gândirii constă în verificarea ipotezelor şi constituirea 

de stări de abordare logică a acestora.  

Între anii 1880-1890 psihologii au crezut că gândirea cuprinde doar imagini. Fr. 

Galton a emis ipoteza că există persoane care operează mintal fără imagini. Aceştia 

pot fi matematicienii şi oamenii de ştiinţă. 

A. Cosmovici susţinea că gândirea este o succesiune de operaţii care duc la 

dezvoltarea unor aspecte importante ale realităţii şi la rezolvarea unor probleme. 

Atunci când reflectăm asupra unor întâmplări, când rezolvăm o problemă, învăţăm 

sau dăm un sfat cuiva, putem spune că aceste activităţi reprezintă tocmai faptul de a 

gândi. Dacă nu ar exista gândirea nu şi-ar putea îndeplini funcţiile alte procese 

psihice ca memoria, imaginaţia ş.a. 

Ea are o poziţie superioară faţă de celelalte procese, determinându-le modul de 

producere şi desfășurare. (Doina- Olga Ştefan p. 23). 

De aceeaşi părere este şi P. Popescu- Neveanu care susţine că gândirea 

îndeplineşte în sistemul psihic uman un rol central şi este definitorie pentru om, ca 

subiect al cunoaşterii logice, raţionale. Centralitatea gândirii constă nu numai în 

faptul că ea antrenează toate celelalte funcţii dar şi conduce, orientează, valorifică 

celelalte procese şi funcţii. 
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În analiza şi studiul gândirii, este necesar să ne referim, cu deosebire la 

următoarele patru categorii de fapte: 

1. Sistemele operaționale de nivel intelectual, prin care gândirea se defineşte; 

2. Natura conceptului ca unitate de bază a gândirii şi formarea acestuia printr-un 

proces de învăţare; 

3. Latura funcţională permanentă a gândirii şi anume înţelegerea ca decodificare 

semantică; 

4. Rezolvarea de probleme ca domeniu de realizare performanţială a proceselor 

gândirii. 

Prin modelul tridimensional al intelectului, psihologul american J.P. Guilford ne 

oferă o prezentare sistemică a psihologiei gândirii şi factorilor acesteia: 

Operaţii:   Procese:   Conţinuturi: 

evaluare   clase    figurativ  

g.convergentă  relaţii    simbolic 

g.divergentă   unităţi    semantic  

memorie   sisteme   comportamental 

cunoaştere   transformări  

implicaţii 

Modelul sistemului intelectual elaborat de Guilford a îndeplinit şi îndeplineşte 

rolul unei veritabile „matrici de descoperire” asemenea tabelului elementelor 

periodice ale lui Mendeleev. 

J. Piaget arată că pot fi delimitate mai multe stadii ale dezvoltării intelectuale: 

1. Perioada senzo-motorie (0-2 ani) 

2. Perioada preoperaţională ( 2-7 ani) 

3. Perioada operaţiilor concrete ( 7-11 ani) 

4. Perioada operaţiilor formale (11-maturitate) 

După cum menţiona J. Piaget (1965-1989), la sfârşitul fazei preoperatorii 

asemenea proprietăţi ale gândirii copilului, ca rigiditatea, statica, ireversibilitatea 

încep să dispară. Gândirea copilului devine reversibilă, mai flexibilă şi mai 

complicată. Construcţiile logice îmbracă forma unor judecăţi şi raţionamente, care-i 

permit copilului să-şi stabilească judecata şi să acumuleze cu succes informaţia la 

obiectele de învăţământ. După cum menţiona şi L.S. Vâgotski (2003), dacă percepţia 

şi memoria la intrarea în şcoală au parcurs deja o cale lungă de dezvoltare, apoi 

dezvoltarea intensă a gânirii are loc anume la această vârstă, datorită instruirii 

şcolare. 
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În procesul de învăţământ se dezvoltă şi operaţiile de gândire absolut 

indispensabile oricărei activităţi intelectuale: analiza şi sinteza, comparaţia, 

abstractizarea şi generalizarea, clasificarea şi concretizarea ( A. Cosmovici, 2005). 

Deşi analiza şi sinteza sunt strâns legate între ele s-a constatat că şcolarilor de 

vârstă mică le vine mai uşor să analizeze obiectul sau imaginea percepută. Dar totuşi 

încă nu este bine dezvoltat, deoarece încă în primii ani de şcoală analiza se modifică 

trecând prin mai multe etape. 

Paralel cu analiza se dezvoltă şi altă operaţie a gândirii - sinteza , care constă în 

unirea, închegarea părţilor componente ale unui obiect într-un tot întreg. 

Comparaţia stă la baza tuturor operaţiilor gândirii. La prima vedere se creează 

impresia, că elevii de vârstă şcolară mică mai uşor găsesc laturile ce deosebesc un 

obiect de altul, decât cele asemănătoare. În literatura de specialitate însă se 

menţionează că acest fenomen are loc numai atunci când e vorba de compararea 

obiectelor noi, necunoscute. În cazurile când elevii de vârstă şcolară mică compară 

lucruri deja cunoscute, ei enumeră totuşi mai multe semne comune. 

Dezvoltarea operaţiei mentale de abstractizare la elevii claselor primare se 

manifestă în formarea capacităţii de-a evidenţia semnele generale şi esenţiale ale 

obiectelor.Una din particularităţile elevilor claselor primare constă în aceea că ei 

confundă trăsăturile esenţiale ale obiectelor cu cele neesenţiale, care se află la 

suprafaţă şi sunt mai vizibile. Acest fapt îi împiedică să efectuieze corect o 

generalizare sau o clasificare a obiectelor. 

Datorită acestei dezvoltări, gândirea devine mai productivă, ca rezultat al 

creşterii gradului de flexibilitate şi mobilitate, de unde apar şi acele fundamente ale 

gândirii logice. Ele presupun capacitatea de a coordona operaţii ale gândirii, de a le 

grupa în sisteme coerente. Copilul devine capabil să explice , să argumenteze, să 

dovedească adevărul judecăţilor sale. 

Operaţiile acestui stadiu, care se substituie intuiţiei sunt deocamdată „concrete”, 

ele se desfăşoară pe plan mental, dar continuă să fie legate de acţiunea cu obiectele. 

Gândirea este legată astfel de realitate. 

Se evidenţiază trei tipuri de algoritmi, mai frecvent utilizabili sunt: 

1. De lucru – care se aplică la însuşirea operaţiilor aritmetice fundamentale, a 

secvenţelor unor compuneri literare; 

2. De recunoaştere- stabilirea funcţiilor morfologice şi sintactice pe care le 

îndeplineşte un cuvînt în propoziţie; 

Pe măsură ce înaintează în vârstă, copilul apelează tot mai frecvent la diferiţi 

algoritmi însuşiţi la diverse obiecte de învăţământ (L. Trofăilă, 2007, pag.129). 
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3. De control- de verificare a cunoştinţelor, a problemelor. 

Oprindu-se tot asupra dimensiunii intelectuale M. Debesse consideră că perioada 

între 7-11 ani ar putea fi caracterizată ca fiind „vârsta raţiunii” sau „vârsta 

cunoașterii”. 

Este „vârsta raţiunii” deoarece, după cum am văzut, gândirea copilului devine 

operatorie . Operaţiile concrete ce-i sunt specifice, permit raţiunii să pătrundă dincolo 

de datele percepţiei şi reprezentări, reţinând relaţiile invariante dintre diversele 

însuşiri ale obiectelor şi fenomenelor şi situaţii concrete. 

Este „vârsta cunoaşterii”, deoarece copilul reuşeşte să asimileze un evantai de 

noţiuni care condensează şi unifică însuşiri ale cunoaşterii senzoriale. 

„Sub efectul dezvoltării psihice şi al influenţelor educative, gândirea tinde să se 

organizeze în jurul câtorva noţiuni fundamentale cum ar fi cele de timp, de spaţiu, de 

număr, de cauză, de mişcare ş.a .Ele formează suportul gândirii logice şi permit 

înţelegerea realităţii observabile prin intermediul unei serii de raporturi.” (M.Debesse 

1981) 

Cercetările psihologilor atestă că posibilităţile gândirii şcolarului mic, resursele 

lui intelectuale sunt mult mai bogate decât se considera anterior. 

Activitatea creativă este o activitate cognitivă în procesul căreia elevii 

„descoperă” noi cunoştinţe şi efectuează transferul cunoştinţelor însuşite anterior în 

situaţii noi, „descoperă” funcţiile noi ale obiectului; găsesc soluţii de alternativă; 

îmbină procedeele cunoscute anterior în procedeele noi; construiesc metode originale 

în baza celor cunoscute, află noi rezolvări pentru probleme. 

Dar nici cea mai modernă şi mai „în vogă” teorie ştiinţifică nu ne poate sugera 

căile către mintea şi inima copilului, dacă acest copil este tratat de ea ca o maşină 

Încadrarea într-o astfel de activitate este extrem de importantă pentru elevii mici, 

deoarece la această vârstă este vădită tendinţa de a gândi, de a înfrunta dificultăţile de 

gândire, de a găsi soluţia. Mulţi cercetători remarcă că elevii mici activează, în primul 

rând, datorită laturii procesuale a activităţii. Copilul capătă plăcere prin manifestarea 

formelor şi capacităţilor intelectuale. Datorită activităţii creativ-cognitive, pentru 

elevii mici se creează acea atmosferă de învăţare, despre care scria psihologul şi 

pedagogul Ş.A. Amonaşvili: ”Esenţa... constă în aceea, că sarcina pedagogică 

instructiv-cognitivă obligatorie, elevii s-o primească în bază motivaţională pozitivă. 

Cu alte cuvinte, important este ca în cazul necesităţii de a însuşi un sistem dat de 

cunoştinţe într-o perioadă concretă de învăţământ, elevul să aleagă sarcina 

pedagogică de învăţământ obligatorie, de parcă ar beneficia de alegerea personală”   
(M. Şevciuc, Chişinău, 1999). 
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însufleţită pentru efectuarea operaţiilor de gândire, şi nu ca un om înzestrat cu bogăţie 

psihică dacă nu se ţine seama de sistemul de motive ale activităţii de sfera emoţional-

volitivă a personalităţii, de imaginaţia creatoare; dacă se uită faptul că sarcinile de 

formare a unei personalităţi valoroase şi armonioase presupun o dezvoltare complexă 

a copilului, nu numai din punct de vedere instructiv, ci din punct de vedere moral şi 

estetic. Deci motivaţia de învăţare joacă un rol important în formarea proceselor 

cognitive la elevii de vârstă şcolară mică. 

În cadrul procesului instructiv-educativ se practică un şir de metode de predare-

învăţare. Una din ele este metoda „studiului independent” (individual). 

Această metodă, este considerată cea de-a doua metodă tradiţională de învăţare. 

O metodă reînoită şi revigorată astăzi de „lectura cărţii electronice”, a surselor 

audiovizuale, care împreună cu „lectura clasică” devin principalele modalităţi de 

susţinere a studiului individual cu caracter independent. 

Aşa cum am relatat mai sus, în condiţiile actuale, studiul individual capătă o 

importanţă covârşitoare; el face parte integrantă din „ziua de lucru” a elevului, fie că 

aceasta se consumă în timpul destinat învăţării în incinta şcolii, fie acasă. Este o 

modalitate de învăţare dintre cele mai apreciate, mai utile, mereu în actualitate şi 

personalizată, căci fiecare are coeficientul său de asimilare şi stilul propriu de muncă 

intelectuală independentă. Această metodă devine indispensabilă în pregătirea 

lecţiilor, lucrărilor scrise, examenelor, concursurilor; în satisfacerea cerinţelor proprii 

de cultivare ori de educare a anumitor calităţi spirituale. 

Ea poate deveni chiar un proces de invenţie, de procedee noi de învăţare pentru 

cei cu o personalitate puternică, cu aptitudini. Prin intermediul acestei metode se 

dezvoltă capacitatea de planificare şi organizare, spiritul de iniţiativă şi încrederea în 

forţele proprii. 

Studiul individual îşi are legile lui de desfăşurare care trebuie luate în 

consideraţie de fiecare individ: 

 Studiul nu poate fi decât activ, în sensul angajării gândirii independente şi a 

libertăţii de a opera transferuri de cunoştinţe, de a pune probleme, de a emite ipoteze 

şi de a găsi soluţii, de a descoperi idei. Este activ, deoarece implică operaţii logice de 

analiză şi sinteză, de inducţie şi deducţie, descompuneri în unităţi logice şi 

Această modalitate de lucru se bazează pe autonomia sau independenţa celui 

care învaţă şi în acelaşi timp, dezvoltă autonomia, independenţa acestuia, oferindu-i 

posibilitatea să-şi etaleze stilul personal, gusturile proprii şi capacităţile psihice 

personale (Ioan Cerghit, Chişinău, 2006). 
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reconstrucţii , asociaţii şi înţelegere, prelucrări şi atribuiri de semnificaţii, combinaţii 

creative şi atitudine critică; 

 Studiul implică memorarea. Ceea ce în mod obişnuit numim „lipsă de 

memorie”, nu este altceva decât lipsa unei educaţii de folosire a memoriei. (R. 

Dubreuil) 

După cum arată unele cercetări ale lui J. Payot, după o jumătate de oră se uită 

aproape 50 % din ceea ce s-a învăţat iniţial. Iar ca tehnică de contracarare nu poate fi 

decât repetarea lecţiilor înainte de culcare şi distanţarea progresivă a acesteia în timp. 

A nu se uita că, pentru reţinere şi repetare, este mai bine să se lucreze pe secvenţe 

fracţionate, să se stabilească ordinea ideilor. 

Studiul individual cere continuitate în munca intelectuală, fluxul continuităţii 

fiind considerat o lege „de aur” a eficienţei acestui efort intelectual, precum şi 

Cunoaşterea de sine, cunoaşterea propriei psihologii. Munca independentă devine ea 

însăşi un bun prilej de autocunoaştere. 

Practicarea studiului individual începe cu organizarea locului de muncă 

intelectuală şi a timpului. Fiecare trebuie să-şi creeze ambianţa convenabilă, să-şi 

aleagă timpul optim. Dacă unele persoane preferă să studieze dimineaţa, altele fac 

acest efort seara, înainte de culcare, în ideea că peste noapte apare o sedimentare mai 

bună a cunoştinţelor. 

În realizarea lui, studiul individual, se sprigină pe folosirea unui arsenal de 

instrumente de muncă intelectuală (dicţionare, enciclopedii, manuale, computere). 

Intervenţiile învăţătorului se vor resimţi mai cu seamă în momentele iniţiale şi finale 

În acest sens este de luat în consideraţie faptul că memoria înregistrează 

structuri, ansambluri organizate de cunoştinţe sau constelaţii de amintiri. Ca urmare, 

cunoştinţele , faptele se vor fixa cu atât mai uşor în memorie, cu cât ele se vor integra 

în astfel de construcţii coerente, fapt care cere un efort de ordonare sau ierarhizare a 

cunoştinţelor, a ideilor de reţinut. Este de ţinut seama şi de faptul că memoria este 

multiformă, ceea ce presupune că cel care studiază va trebui să recurgă la asocierea 

diferitelor forme de memorie (vizuală, auditivă, motrică). De exemplu, pentru a 

angaja memoria vizuală, va fi necesar ca elevul să execute mai multe scheme, 

crochiuri, tabele sinoptice; dacă dispune de memorie auditivă- să citească cu voce 

tare. Apoi, trebuie luat în consideraţie şi faptul că memoria funcţionează în mod 

discontinuu şi continuu, totodată. În consecinţă, pentru a se reţine ceea ce s-a învăţat, 

e nevoie să se repete după un repaus de aproximativ 20 de ore. În acelaşi timp, 

recapitularea trebuie să fie continuă, deoarece o unică înregistrare nu este niciodată 

suficientă.  
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ale studiului unei unităţi de conţinut. Oricum, eforturile principale revin însă celui 

care interprinde studiul. 

Activităţile instructive colective dirijate de învăţător sunt- sau ar trebui să fie –

alternate permanent cu activităţi colective independente, în care elevii exersează, 

aprofundează şi aplică prin efort propriu, cunoştinţele însuşite prin comunicarea 

învăţătorului sau prin alte surse de informare. 

Actvităţile independente nu sunt acelaşi lucru ca formele de instruire 

individualizată, cu toate că şi unele şi altele solicită eforturi personale al elevului, în 

absenţa controlului şi a corectării imediate, de către învăţător. Şi într-un caz şi în 

altul, sarcinile de învăţare se comunică anticipat elevilor. Ceea ce diferenţiază însă 

cele două condiţii de instruire este tocmai conţinutul sarcinilor de învăţare. 

În timp ce în instruirea individualizată, conţinutul temelor de studiu este şi el 

individualizat, adaptat la posibilităţile fiecărui elev. Fiecare elev are un potenţial al 

său şi de aceea fiecărui elev i se dau sarcini cu diferit grad de complexitate. Cei care 

au capacităţi mai înalte li se dă sarcini mai complicate, iar celor care au capacităţi mai 

joase li se dă sarcini mai simple. 

Studiul individual caracterizează activitatea de autoinstruire şi de autoformare, 

care asigură indivizilor de toate vârstele, adaptarea la climatul profesional în continuă 

transformare. Prin studiul individual, oamenii explorează informaţii şi domenii pe 

care nu le-au cunoscut înainte în acea formă, aplică metode proprii de investigaţie, 

adică adaptate stilului de învăţare şi capacităţilor de înţelegere pe care le posedă 

fiecare. Stilul şi calitatea deprinderilor de studiu individual sunt însă puternic 

influienţate de condiţiile instrucţiei şcolare. 

Şcoala îi înzestrează pe copii cu tehnica de studiu individual în contextul 

instructiv al activităţilor independente. 

Olga Oprea în lucrarea sa susţine că în tradiţia învăţământului au fost constiuite 

două categorii principale de activităţi independente: 

1. Învăţarea independentă în cadrul şcolii ;  

2.Temele pentru acasă. 

În şcoală se indică elevilor sarcini de instruire independentă –teoretică şi 

practică în timpul lecţiilor şi a celorlalte forme de instruire colectivă. În cele mai 

multe situaţii de acest fel, activităţile independente sunt integrate în structura 

activităţilor instructive, ca părţi componente ale acestora; dar se creează şi situaţii 

pedagogice care extind activităţile independente ale elevilor în şcoală pe toată durata 

unei ore. Exerciţiile independente, intercalate în structura activităţilor instructive, dau 

prilej elevilor să consolideze sau să aplice cunoştinţe şi totodată le oferă momente de 
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odihnă activă şi le stimulează interesul. Cele mai reprezentative forme de activitate 

independentă sunt diferitele tipuri de exerciţii scrise, lecturi de texte, redactare de 

rezumate, sistematizarea după diferite criterii a unor materiale intuitive, observaţii şi 

activităţi practice la colţul viu. 

Diferit de formele de consolidare a cunoştinţelor folosite în cadrul şcolii, elevii 

primesc sarcini de instruire independentă pentru acasă. 

Temele pentru acasă constau în exerciţii şi probleme de gramatică, matematică, 

compuneri, rezumate ş.a. Temele pentru activităţile independente de acasă trebuie să 

corespundă următoarelor norme pedagogice esenţiale: 

1. Conţinutul temei să se refere numai la cunoştinţe care le-au fost predate elevilor 

în clasă; 

2. Volumul temelor să fie dozat în aşa fel încît sarcinile de studiu independent 

acasă să nu necesite un timp de rezolvare mai mare de 10-15 minute pentru o 

disciplină şcolară. Dacă nu se respectă aceste criterii, temele pentru acasă nu 

numai că nu contribuie la perfecţionarea sistemului de cunoştinţe pe care îl 

posedă elevii, dar pot deveni o sursă de oboseală şi surmenaj intelectual. 

Experimentul pedagogic confirmă următoarele concluzii: 

 Aplicarea tehnicii de învăţare independentă reprezintă un mijloc eficient de 

formare şi dezvoltare a capacităţilor logice, execută o influienţă pozitivă asupra 

formării personalităţii fiecărui elev cu condiţia că este aplicată într-o anumită 

succesiune şi conform unui anumit sistem, ca un proces continuu, urmărind un 

anumit scop, ca un proces bine gândit şi organizat cu precizie. 

 Studiul individual este acel care solicită fiecărui copil să rezolve în clasă o 

anumită sarcină. 

 Este o modalitate de învăţare dintre cele mai apreciate, mai utile, mereu în 

actualitate şi personalizată, căci fiecare are coeficientul său de asimilare şi stilul 

propriu de muncă intelectuală independentă. 

 Prin intermediul acestei metode se dezvoltă capacitatea de planificare şi 

organizare, spiritul de iniţiativă şi încrederea în forţele proprii. 

 Gândirea este cel mai complex proces cognitiv, este un produs al noilor 

cunoștințe, o formă creativă de reflectare a realității și rezolvare a problemelor 

ce nu sunt precedate de o experiență anterioară. 

 Dezvoltarea gândirii logice reprezintă un mijloc eficient de dezvoltare a 

capacităților logice la elevi mici. 

 Abordarea conceptului de capacitate logică serveşte ca mijloc eficient de 

ridicare a randamentului însuşitei elevilor. 
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 Dezvoltarea capacităților logice la elevi mici au loc prin rezolvarea diferitor 

exerciții și probleme, situații de problemă cu caracter logic și creativ, diferitor 

sarcini care fac ca copilul să apeleze la operațiile gândirii. 

 Utilizarea anumitor tehnici de învăţare independentă, deoarece presupun 

dezvoltarea capacităţilor logice la elevi, graţie căreia se dezvoltă competenţele 

intelectuale şi sociale transferabile în diverse contexte şi situaţii de viaţă. Astfel , 

învăţarea independentă îi încadrează pe copii într-o experienţă academică şi 

socială, care continuă de-a lungul timpului şi copii rămân cu acele abilităţi şi în 

viaţa adultă. 
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CZU: 37.001.53 

UNELE PROBLEME ACTUALE ALE ȘTIINȚELOR 

ȘI PRACTICII EDUCAȚIONALE 

Vasile Panico, conf. universitar, dr. în pedagogie 

catedra Pedagogie și metodica învățământului primar, UST 

Divizarea activității științifice pedagogice de activitatea practică/sociopractică 

prevede o anumită integrare sub aspectul dezvoltării echilibrate și concomitente a 

acestor două tipuri de activități socioumane în special la nivel de ideal comun - 

formarea și dezvoltarea permanentă a personalității și societății. Separarea activității 

științifice și practicii educaționale se evidențiază la nivel de obiect, de mijloace 

utilizate și de rezultate/finalități[7]. Relațiile științei și practicii educaționale 

reprezintă o problemă fundamentală a pedagogiei contemporane. 

Pentru orice obiect de cercetare pedagogic sunt caracteristice principii, relații și 

reguli specifice. Sunt principii și reguli caracteristice pentru toate obiectele de 

cercetare ale procesului educațional. Acestea sunt: legitățile, principiile, regulile, 

metodele și formele generale ale educației. Astfel, interdependența dintre procesul de 

formare a conștiinței și comportării personalității, caracterul istoric al educației, 

interdependența dintre procesul de educație și procesul de dezvoltare a personalității 

ș. a., de care trebuie să se țină cont în toate tipurile de investigații pedagogice. La fel 

și principiile generale ale educației posedă manifestări generale și particulare în 

formarea și dezvoltarea personalității. Manifestările specifice se exprimă prin reguli 

de realizare specifice pentru fiecare vârstă de dezvoltare a personalității (preșcolară, 

școlară mică, gimnazială etc.). 

Mijloacele cunoașterii științifice pedagogice la fel se specifică în dependență de 

obiectul de studiu, vârsta subiecților investigați, tipul de activitate dominantă, relațiile 

obiectului concret supus investigației cu alte fenomene/procese educaționale etc. Prin 

alte cuvinte, mijloacele de investigație pedagogică se subordonează obiectului de 

cercetare, pe de o parte, și se particularizează în raport cu subiecții investigați (copii, 

elevi, studenți, părinți etc.), pe de altă parte. Generalul și particularul nu pot fi omise 

și ignorate de către cercetător, în caz contrar rezultatele obținute, concluziile și 

recomandările nu vor fi pe deplin adevărate științific, corespunzător și valoarea 

praxiologică a cercetării va fi de o valoare scăzută/joasă, sau vor fi de un conținut 

eronat. 

 Obiectele de cercetare în științele pedagogice sunt multiple: procesul formării 

atitudinilor morale, estetice, ecologice, profesionale; procesul formării comportării la 

personalitate; procesul sporirii însușitei elevilor; activitatea de formare a competenței 
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de învățare la elevi/studenți ș. a. La fel și obiectul practicii educaționale este foarte 

specificat. Apare întrebarea. Unde și prin ce se manifestă unitatea, generalul care 

servesc ca bază în determinarea valorii științifice și aplicative a investigației? În 

opinia mea unitatea se manifestă și se materializează prin sporirea, îmbunătățirea, 

optimizarea procesului de formare și dezvoltare a personalității copilului/elevului sub 

aspectul fenomenului investigat prin aplicarea și respectarea unor principii, reguli, 

relațiiб procedee, metode și conținuturi descoperite de cercetător. 

Prin alte cuvinte, descoperirile obținute de științele pedagogice sub formă de 

idei, concepte, principii și reguli, metode și forme care au contribuit și contribuie la 

formarea și dezvoltarea personalității și societății din punct de vedere moral, 

intelectual, economic, profesional etc., reprezintă aspectul integratorг al științei și 

practicii pedagogice, reprezintă valoarea teoretică și practică a investigațiilor 

educaționale/pedagogice. Creația cercetătorului, ideile propuse pentru susținere 

permanent necesită să se raporteze la realitatea educațională concretă și să posede 

caracter prospectiv de dezvoltare pentru viitor, pentru ziua de mâine a discipolilor. 

Semnificația/eficacitatea investigațiilor științifice este determinată nu atât de 

adaptarea și readaptarea procesului educațional la noile exigențe sociopractice, ci de 

faptul în ce măsură rezultatele științifice sporesc calitatea procesului de formare a 

personalității și societății, de reducerea eforturilor depuse de elev/student, pe de o 

parte, și de agenții educaționali, pe de altă parte. Semnificația investigațiilor posedă 

anumite limite teoretice și practice/praxiologice. Ea este caracteristică pentru obiectul 

concret supus investigării sau unele aspecte ale lui. De regulă, obiectul investigat 

posedă influențe mai mult sau mai puțin considerabile asupra altor procese 

educaționale, care pot fi pozitive sau negative. Deci, apare întrebarea – care sunt 

limitele acestor influențe asupra semnificației teoretice și practice a investigațiilor 

educaționale. Concretizăm cele expuse mai sus printr-un exemplu concret: „Formarea 

capacităților creative la elevii de vârstă școlară mică în cadrul instruirii 

problematizate”. Instruirea problematizată este limitată și condiționată de un șir de 

factori externi și interni. Acestea sunt: 

 Aplicarea instruirii problematizate în cadrul tuturor disciplinelor de 

învățământ. Fiecare discipol posedă specificări de dezvoltare concrete. 

 Problematizarea prevede o diferențiere și individualizare maximă a procesului 

de instruire. 

 Sarcinile și situațiile-problemă necesită să se raporteze la toți factorii 

intelectuali ai creativității. 
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 Preponderent materia de învățământ pentru clasele primare nu poate fi predată-

învățată prin problematizare. 

 Volumul de timp utilizat în cadrul instruirii problematizate se majorează 

considerabil. 

 Predispozițiile ereditare și posibilitățile intelectuale, atitudinile și ritmul 

activității de învățare a elevilor de vârstă școlară mică sunt diverse. 

 Creativitatea elevilor posedă diverse aspecte și nivel de dezvoltare (generală și 

specifică – verbală, imaginativă/figurală, muzicală etc.). 

 Atitudinile de învățare creativă ale elevilor sunt diverse etc. 

Numai în baza informației descrise mai sus reiese că semnificația investigațiilor 

educaționale/pedagogice posedă anumite limite de aplicabilitate, poartă caracter 

relativ și sunt condiționate de un șir de factori interni și externi caracteristici 

obiectului de cercetare și subiecților supuși investigației. 

Activitatea cercetătorului permanent necesită să se fundamenteze pe faptele 

reale și posibile educaționale, pe legitățile și principiile care generează schimbarea și 

dezvoltarea benefică a procesului educațional. Caracteristica fundamentală a 

activității cercetătorului este cea transformativă prin intermediul căreia are loc 

integrarea științei și practicii pedagogice/educaționale. 

În cadrul formulării ipotezei de cercetare este necesar nu numai de descris 

explicit obiectul investigat, dar în mod special de elaborat un model/un construct 

mintal al fenomenului examinat, care după validate va fi posibil de realizat/aplicat în 

științele și practica pedagogică. Modelul mintal construit de cercetător, fundamentat 

pe adevărul științific și realitatea educațională, validat experimental oferă o viziune 

clară referitor la factorul care va schimba/modifica obiectul investigat în anumite 

condiții educaționale. Deci, ipoteza, în mod obligatoriu trebuie să posede condiționări 

concrete, care în baza experimentului pedagogic formativ se concretizează și se 

transformă în idei/concepte teoretice și recomandări practice. Ea posedă caracter 

prognostic și este orientată spre transformarea benefică a viitoarei activității 

educaționale. Caracterul prognostic al ipotezei, în ultima instanță, reprezintă o 

axiomă a constructivismului contemporan – conștiința umană determină și creează 

realitatea educațională. 

O altă problemă de o valoare majoră a științelor și a practicii educației 

contemporane constă în elucidarea și valorificarea pozitivă a relațiilor pedagogiei 

cu psihologia. În ultimele decenii frecvent se apelează la diferite construcții mai mult 

declarative referitor la relațiile și importanța pedagogiei pentru psihologie și invers. 

Pedagogia și psihologia se transformă în științe despre om și societate. Pedagogia ca 
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știință despre formarea și dezvoltarea permanentă a personalităţii şi a societăţii 

trebuie să se situeze în fruntea ierarhiei valorice a tuturor științelor socioumane. 

Extinderea obiectului de cercetare al pedagogiei permanent este însoţit de idei, 

concepte, viziuni şi teorii din ştiinţele psihologice. Pedagogia permanent se reperează 

pe multe idei teoretice şi practice de ordin psihologic. Însă e cazul de menţionat, că 

obiectul de cercetare al pedagogiei sociale, pedagogiei profesionale, pedagogiei 

personalităţii etc. posedă obiectul lor propriu de studiu. Activităţile sociale, 

socioumane pot fi cercetate sub diverse aspecte ştiinţifice: pedagogic, psihologic, 

sociologic, filosofic etc., având fiecare din ele obiectul propriu de investigaţie. 

Aceste construcţii pedagogice permanent se fundamentează pe rezultatele 

investigaţiilor psihologice în caz contrar rezultatele educaţiei vor fi vagi. Această 

afirmaţie se referă şi la ştiinţele psihologice. Psihologia ca ştiinţă nu poate să se 

dezvolte independent din punct de vedere teoretic şi praxiologic fără a se repera pe 

cadrul teoretic şi cadrul normativ al ştiinţelor pedagogice care le oferă idei teoretice, 

legităţi, obiective, metode şi tehnici, conţinuturi şi forme de intervenţii educative, 

necesare în dezvoltarea planică, pozitivă şi rezonabilă a psihicului uman. 

Construcţiile teoretice şi praxiologice elaborate de cercetătorii pedagogi sunt de ordin 

pedagogic şi nu psihologic, economic, sociologic etc. 

Ştiinţele pedagogice interdisciplinare posedă acelaşi obiect de cercetare - 

fenomenul sau procesul educaţional în sensul larg al cuvântului, care la rândul său 

este examinat sub diverse aspecte sau planuri investigaţionale: filosofic, psihologic, 

istoric, sociologic, biologic etc. utilizându-se concomitent concepte şi metode de 

investigaţie a acestor ştiinţe concrete. Rezultatele sau finalităţile tuturor 

investigaţiilor pedagogice îl reprezintă cunoştinţele pedagogice sub formă de modele 

sau constructe educaţionale, legităţi, principii şi reguli, metode, procedee şi forme de 

educaţie.  

Psihologia cercetează educaţia şi instruirea sub aspect psihologic şi nu 

pedagogic. Astfel, psihologia pedagogică cercetează cadrul educaţional în care are 

loc manifestarea şi dezvoltarea proceselor psihice şi a trăsăturilor psihice, se studiază 

legităţile dezvoltării psihicului uman în cadrul procesului de învăţământ. 

Dimensiunea obiectului pedagogiei - educaţia reprezintă un fenomen care 

integrează în sine toate componentele structurale ale societăţii, totalitatea tipurilor de 

activităţi şi atitudini socioumane. Prin alte cuvinte expus dimensiunea obiectului de 

studiu al pedagogiei integrează în sine multitudinea acţiunilor de viaţă a personalităţii 

şi a societăţii sub diverse aspecte. În viziunea noastră, obiectul de investigaţie al 

pedagogiei îl reprezintă procesul orientat de formare şi dezvoltare pozitivă, 
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rezonabilă a personalităţii şi societăţii. Actualmente pedagogia a devenit o ştiinţă 

despre formarea personalităţii şi societăţii în permanentă schimbare şi dezvoltare. 

Activitatea psihicului uman, a proceselor psihice nu poate fi confundată cu 

activitatea externă/educaţională, în caz contrar se confundă obiectul de studiu al 

pedagogiei cu obiectul de cercetare al psihologiei. Activitatea proceselor psihice este 

generată de activităţile externe/educaţionale. Aceste două tipuri de activităţi interne şi 

externe permanent corelează. Activitatea educaţională nu reprezintă obiectul de 

studiu al psihologiei. Psihologia ca ştiinţă umană studiază/examinează procesul 

generării şi dezvoltării fenomenelor psihice şi nu procesele sau activităţile care 

contribuie la formarea şi dezvoltarea fenomenelor psihice, se are în vedere educaţia şi 

instruirea. 

Activitatea este cercetată/investigată de psihologie şi pedagogie sub diverse 

aspecte. Sub aspect al ştiinţelor psihologice activitatea se examinează în contextul său 

ca un sistem de interacţiuni şi integrare a proceselor psihice cognitive, afective, 

volitive, a atenţiei şi a limbajului intern. Activitatea este modul fundamental de 

existenţă a psihicului. Psihicul uman nu există decât prin activitate[5;6]. Viaţa psihică 

se manifestă prin acţiuni concrete pe care personalitatea le desfăşoară asupra realităţii 

externe în cadrul exteriorizării proceselor interne. La rândul său construcţia 

structurilor psihice interne au la bază mecanismele interiorizării activităţilor externe.  

Trecerea externului în intern se realizează printr-un sistem de filtre de 

prelucrare de acceptare şi neacceptare, prin prisma stărilor motivaţionale, se 

retransformă şi se readaptează permanent la activităţile educaţionale, pe de o parte, şi 

la procesele psihice, pe de altă parte. Schimbările educaţionale sau externe contribuie 

la schimbările internului sau psihicului uman. Atât pedagogia cât şi psihologia se 

referă la/către domeniul - ştiinţa despre om, în/sau sub diverse aspecte.  

Psihologia examinează structura psihică a personalităţii, activitatea psihicului 

uman, iar pedagogia investighează activitatea educaţională sau activitatea 

sociopractică ca proces orientat de formare a personalităţii. În cadrul investigaţiilor 

pedagogice se obţin noi idei, concepte cunoştinţe ştiinţifice de ordin pedagogic. În 

construirea normelor de activitate pedagogică ştiinţele educaţiei apelează/recurge la 

multe surse: filosofie, logică, sociologie, etică etc., inclusiv şi la cele de ordin 

psihologic însă ca finalitate cercetătorul pedagog elaborează norme, principii, reguli, 

metode şi procedee de educaţie sau instruire şi nu de ordin psihologic. 

Cunoştinţele psihologice sunt prezente în toate elementele şi procedurile de 

fundamentare ale teoriei educaţiei şi didacticii. Însă în fiecare poziţie şi la fiecare 

nivel factorul de bază îl reprezintă conceptele sau teoriile pedagogice. Rezultatele 
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altor ştiinţe se răsfrâng şi se reflectă asupra sistemului de fundamentare a practicii, în 

cadrul activităţilor şi rezultatelor cercetărilor pedagogice. 

Cunoştinţele psihologice sunt prezente la toate etapele de fundamentare a 

practicii pedagogice. Cunoştinţele psihologice servesc ca sursă de construire a 

Modelelor teoretice în ştiinţele pedagogice. Elaborarea recomandărilor pentru cadrele 

didactice necesită de a ţine cont de caracteristicile psihologice a elevilor de o anumită 

vârstă. Psihologia oferă pedagogului informaţia necesară pentru activitatea ştiinţifică 

şi practică. Pedagogia nu poate ignora psihologia şi invers. 

Pedagogia ca ştiinţă socioumană posedă relaţii de cooperare la nivel teoretic şi 

practic cu toate ştiinţele umane, socioumane, sociale comunicării etc. În cea mai mare 

măsură sfera de interdisciplinaritate a pedagogiei include raportul de cooperare cu 

psihologia. 

Astfel, psihologia educaţiei studiază procesul instructiv şi educativ strict din 

perspectivă psihologică. Psihologia educaţiei constituie principala sursă de informaţie 

pentru pedagogie. Metodele, procedeele, mijloacele de învăţământ trebuie, în primul 

rând, evaluate şi validate din perspectivă psihologică. La rândul său, pedagogia ca 

ştiinţă şi practica educaţională reprezintă sursa principală de informaţii pentru 

psihologia educaţională. Datele şi faptele educaţionale obţinute şi interpretate în mod 

adecvat pot constitui suporturi pentru dezvoltarea teoriilor psihologice. Evoluţia 

pedagogiei reprezintă un suport eficient de determinare a direcţiilor de cercetare 

ulterioare pentru psihologia educaţională experimentală. 

Pedagogia ca ştiinţă şi ca activitate practică nu poate evita/neglija psihologia şi 

invers. Domeniile de activitate ale pedagogiei şi psihologiei sau lărgit simţitor şi 

cuprind toate sferele de viaţă, toate tipurile de activităţi socioumane. 

Îmbunătăţirea practicii educaţionale este posibilă în baza realizărilor ştiinţelor 

psihologice. Conceptele psihologice se aplică în activitatea de educaţie şi instruire în 

mod indirect/mijlocit. Iniţial ele se transformă în principii şi reguli, se reflectă în 

metodele şi tehnicile de instruire şi educaţie la nivel de metodici concrete. 

O problemă de o importanță globală a științelor și practicii pedagogice o 

reprezintă formarea culturii atitudinale la personalitate și la toți componenții 

structurali ai societății. Către această problemă se referă formarea atitudinilor de 

învățare și autoînvățare permanentă, formarea atitudinilor morale, ecologice, 

profesionale, de autorealizare ș.a. Formarea sferei atitudinale și-n special, a 

atitudinilor morale, reprezintă veriga fundamentală în dezvoltarea și autodezvoltarea 

armonioasă a personalității. În mod succint ne vom opri la câteva aspecte referitor la 

formarea atitudinilor. 
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 Formarea/educarea atitudinilor de învățare și autoînvățare la elevi. Activitatea 

de învățare reprezintă un drept și o datorie a fiecărui elev, student. Procesul de 

formare a atitudinilor de învățare nu poate fi limitat și orientat spre formarea 

curiozității și interesului cognitiv, ci necesită să poarte caracter larg sociouman. E 

important de format la personalitate atitudinile datoriei și responsabilității, de 

autorealizare, profesionale, ecologice, morale, economice, politice și de viață 

cotidiană[4;6]. Datoria și responsabilitatea socializează și umanizează procesul de 

învățământ sub toate aspectele sale. Instruirea ca activitate sociopractică nu reprezintă 

și nu poate fi tratată ca scop în sine. Ea de rând cu activitatea profesională, ecologică, 

economică, de comunicare, de viață familială etc. are menirea de a forma cultura 

spirituală și atitudinală a personalității. Nucleul sau componenta esențială a omului o 

reprezintă sistemul de atitudini de viață și activitate. Atitudinile interiorizate în 

conștiința personalității creează/formează și dezvoltă comportamentul virtual al ei 

(intențiile de comportare, modelele sau proiectele de conduită) [4]. Este cazul de 

menționat că atitudinile reprezintă pilonul, factorul de integrare a unităților de 

competențe.  

Atitudinile direcționează, energizează și-n special, personalizează cunoștințele și 

abilitățile însușite în cadrul procesului de învățământ. Transformarea instruirii în 

factor, mijloc de educație reprezintă o problemă majoră pentru știința și practica 

pedagogică. Nici o competență nu poate fi socotită pe deplin formată și valorică din 

punct de vedere sociouman în lipsa factorului atitudinal. Atitudinile de învățare, de 

muncă, profesionale, morale, ecologice, estetice etc. dezvoltă forțele intelectuale ale 

personalității, creează la ea adecvate opinii, convingeri și idealuri de viață 

socioumană. Această axiomă este demonstrată științific și practic de pedagogia și 

psihologia umanistă. 

 Un aspect primordial de activitate a științelor și practicii educaționale constă în 

formarea culturii pedagogice și-n special, a culturii morale a familiei. Educația ființei 

umane se construiește pe doi piloni fundamentali – școala și familia. Acest adevăr 

necesită să fie conștientizat de toți componenții structurali ai societății și-n special, de 

organele statale care, cu regret, manifestă o atitudine scăzută către procesul 

educațional, în general, și cel din instituțiile educaționale, în special. Familia 

reprezintă pilonul fundamental/primordial în formarea și dezvoltarea spirituală a 

personalității [2]. 

 Viața socioumană a fiecărei copil, elev, student etc. trece/se reflectă prin 

prisma educației realizate în cadrul familiei. Această axiomă este fundamentată 

științific și argumentată de practica educațională și reprezintă o strategie 
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fundamentală în formarea și dezvoltarea permanentă a ființei socioumane a secolului 

XXI. Cu regret, în majoritatea documentelor de stat referitor la organizarea și 

realizarea procesului educațional și-n special, în sursele pedagogice, psihologice, 

sociologice etc. „bântuie” ideea, că secolul XXI este secolul cunoașterii. Ar fi naiv de 

negat rolul cunoașterii în dezvoltarea societății umane. Istoria dezvoltării societății 

(apariția și dispariția civilizațiilor, problema păcii și securității, problema sărăciei și 

progresului economic, problema alimentației și subnutriției ș.a.) vădit ne 

demonstrează, că secolul XXI necesită să fie nominalizat și orientat/direcționat spre 

formarea unei maturități morale a personalității și societății. 

Problemele lumii contemporane pot și trebuie să fie rezonabil, pozitiv 

soluționate prin prisma și în limitele unei înalte culturi morale a personalității și 

societății. Cultura morală direcționează și umanizează toate domeniile de viață și 

activitate ale civilizației contemporane. Sentimentul datoriei și responsabilității 

direcționează, energizează și integrează toate domeniile de activitate ale personalității 

în soluționarea problemelor lumii contemporane. Strategia formării culturii morale la 

personalitate și-n special, la factorii de decizie statali și nestatali reprezintă o 

problemă fundamentală a vieții contemporane a secolului XXI, secolul decisiv pentru 

viața umană. 

O altă problemă a științei și a practicii educaționale în epoca globalizării o 

reprezintă relația factorului național și general-uman în formarea și dezvoltarea 

personalității[1]. Educația formează și dezvoltă ființele sociale concret istorice, care 

acționează într-un mediu concret sociouman, structuri statale; structuri 

socioeconomice, politice și culturale; mediu lingvistic; tradiții și obiceiuri; istorie 

națională și statală. Mediul sociouman oferă personalității o anumită specificare în 

formarea conștiinței și comportării.  

Factorul concret-național nu poate fi omis și nici exagerat din conținutul 

procesului educațional. Este inadmisibil de negat factorul concret național în educație 

care, de regulă, este dirijat de autoritățile statului național, de sistemele și 

subsistemele de relații socioumane, mediul lingvistic și istoric, sistemele culturale și 

de cult, tradițiile și obiceiurile naționale etc. Cu regret, caracterul concret-național al 

educației în Republica Moldova frecvent se neglijează de către organele statale și 

unele partide și mișcări politice. În țările pe deplin național-democratice în sensul 

deplin al cuvântului sistemul educațional preponderent este orientat spre prosperitatea 

materială și spirituală a poporului și este deschis spre integrarea Europeană și 

Mondială. 
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Integrarea, interinfluența factorului național și celui larg social oferă o gamă 

largă de posibilități și condiții de colaborare în fundamentarea științifică și elaborarea 

standardelor, curricula și tehnologiilor educaționale. Astfel se realizează și se 

respectă unicitatea principiului generalului și particularului în formarea și dezvoltarea 

personalității. 

Valorile general-umane se receptează și devin surse semnificative în dezvoltarea 

personalității național-concrete, atunci când ele trec prin prisma valorilor naționale. 

Interrelația factorului național și celui larg social reprezintă o legitate 

sociopedagogică care nu poate fi neglijată. Istoria societății umane ne convinge și ne 

demonstrează veridicitatea ei. Cu regret, Codul Educației și curricula școlară destul 

de modest reflectă factorul/componenta națională a educației prin strategii și principii 

de dezvoltare a sistemului educațional; prin competențe, unități de competențe și 

conținuturi etc. 

Am putea nominaliza și alte probleme ca: unitatea particularului și generalului 

în dezvoltarea și formarea personalității; integrarea eforturilor științelor pedagogice, 

psihologice, biologice în examinarea problemelor de dezvoltare a ființei umane din 

punct de vedere educațional/social, psihic și anatomo-fiziologic; educația și 

autorealizarea personalității; formarea/educarea pozitivă a atitudinilor profesionale la 

personalitate; interinfluența atitudinilor materiale și spirituale; formarea/educația 

sferei emoțional-sentimentală la personalitate; problema autoformării/autoeducației 

permanente ș.a. 
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DE VÂRSTA ȘCOLARĂ MICĂ 

Lilia Pavlenko, dr., conf. univ., Catedra PEP, UST 

Cristina Rusu, masterandă, UST 

Violența față de copiii rămâne a fi o problemă de actualitate pentru majoritatea 

țărilor, inclusiv, pentru Republica Moldova. Raportarea cauzelor de violență asupra 

copiilor sunt minime din cauza că familia acceptă violența ca o normă, nefiind 

percepută ca o încălcare a drepturilor omului. Adesea părinții folosesc pedepsele 

corporale ca metodă de disciplinare, fiind considerată un drept al acestora. Violența 

se naște în familie și mai târziu este cultivată în mediul școlar prin intermediul 

copiilor care au fost agresați, astfel manifestându-și frustrarea și neîncrederea în sine, 

durerea, nemulțumirea asupra altor persoane.  

Copiii care agresează alți copii sunt de obicei nesiguri, se tem și au în istoric 

traume interne care nu au fost gestionate corect în familiile lor. Pe parcurs acești copii 

tind să manifeste un comportament de tip bullying care este dificil de stăpânit. 

Bullying-ul este o formă a agresivității frecvent întâlnită în rândul școlarilor mici, 

manifestându-se printr-un comportanent agresiv asupra unuia sau mai multor elevi 

din clasă, folosind insulte, porecle, minciuni, intimidări, amenințări în adresa cuiva 

sau chiar poate ajunge la acte de violență cum ar fi: lovirea, pocnirea, împingerea, 

trasul de păr, de urechi. 

Fenomenul bullying este prezent şi printre grupurile de elevi din ţara noastră. În 

ce măsură, cât de intens şi cu ce frecvenţă se manifestă este prezentat în Raportul 

global realizat de UNICEF. Republica Moldova are una dintre cele mai înalte rate de 

violență între semeni din regiune, ocupând poziția a 3-a în clasament după Lituania și 

Letonia: 57% din copiii de 13-15 ani au participat cel puțin o dată la o bătaie în 

ultimul an și/sau spun că au fost hărțuiți cel puțin odată în ultimele câteva luni. În 

timp ce fetele și băieții sunt expuși în mod egal pericolului de agresiune, fetele sunt 

mai predispuse să devină victime ale formelor psihologice de agresiune, pe când 

băieții – violențelor fizice și amenințărilor [3].  

Acestea și alte constatări au determinat cercetătorii să confirma că prin 

dimensiunea și severitatea consecințelor pe care le generează pentru sănătatea 

copiilor fenomenul de bullying să fie abordat în numeroase țări europene ca o 

problemă de sănătate publică [4]. 

CZU: 373.3:[341.311+ 616.89-008.444.9]  

COMPORTAMENTE DE TIP  BULLYING LA ELEVII  
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Unul dintre cercetătorii de bază a fenomenului bullying, D. Olweus menționează 

că acest comportament are la bază trei elemente cheie [1 p.23]: intenția de a face rău; 

dezechilibrul de putere; acțiuni agresive repetate. 

De multe ori comportamentele asociate bullying-ului sunt explicate de mulți 

adulți, părinți și cadre didactice ca modalități de adaptare firești pe care copiii le 

folosesc în mod normal și pentru care nu e necesară intervenția adulților. Lipsa 

suportului din partea adulților, îl face pe copil mai predispus la factorii de risc ce 

afectează sănătatea fizică și psihică a acestuia. 

Bullying-ul nu poate fi redus la un singur comportament sau la o singură formă. 

De fapt, majoritatea copiilor care agresează folosesc mai multe tactici pentru a-și 

supune victimele mai slabe la atacuri [1]. 

Bullying-ul prin natura sa este un comportament social şi are loc în aproape 

fiecare grup social, în care victima are şanse reduse de a evita suferinţa produsă, timp 

în care agresorul este susţinut de alţi membri ai grupului (Bjorkqvist, 1982). 

Atacurile, îndeosebi, nu sunt provocative şi pot fi fizice sau verbale, directe sau 

indirecte. Cercetătorul A. Pikas (1975) a descris bullying-ul ca fiind o violenţă în 

cadrul grupului în care elevii prin interacţiune îşi refortifică unul altuia 

comportamentul.  

O dată ce bullying-ul este abordat ca un fenomen de grup bazat pe relaţii sociale 

şi roluri în grup, acest fenomen nicidecum nu are loc într-un vacuum unde sunt 

prezenţi doar victima şi agresorul. Cercetătorii Sulmivally, Lagerspets şi col. (1996), 

examinând modul în care elevii din clasă se implică în bullying, au identificat 

anumite roluri pe care şi le asumă participanţii. Astfel, pe lângă agresor şi victimă 

sunt [2]: complicii, apărătorul victimei, outsider-ul (retrasul). 

În continuare, propunem rezultatele unei cercetări asupra manifestării 

comportamentelor de tip bullying la școlarii mici în cadrul căreia a fost utilizat 

Chestionarul de autoevaluare pentru elevi construit de Stevens V., De Bourdeaudhuij 

I., Van Oost P. care cuprinde trei scale: agresivitatea de tip bullying, victimizarea și 

comportamentele pozitive.  

 Scala agresivității de tip bullying măsoară comportamentele de tip bullying 

recunoscute și asumate.  

 Scala victimizării măsoară comportamentele de tip bullying din punct de vedere 

a victimelor. 

 Scala comportamentelor pozitive măsoară comportamentele pozitive și, în 

antiteză, a izolării și marginalizării [5]. 
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Rezultatele la aceste probe au fost obținute în urma investigării unui lot 

experimental alcătuit din 56 de școlari mici, elevi ai claselor a III-a, mun. Chișinău. 

Analiza datelor înregistrate pot fi observate în Figura1. 

Respectiv, datele înregistrate ne sugerează că elevii din ambele clase sunt 

predispuși de a manifesta uneori comportament bullying, dar nu pot fi excluși de a fi 

ei însuși victime. În mare măsură sunt deschiși să reacționeze adecvat, manifestând 

comportamente pozitive. 

 

Figuta 1. Rezultatele la scalele chestionarului de autoevaluare pentru elevi 

Bullyingul este manifestat de către elevi sub diverse forme pe care le putem 

observa în Tabelul 1. Sunt prezentați cei mai relevanți itemi pentru scala agresivității 

de tip bullying, cât și pentru scala victimizării. 

Tabelul 1. Datele pentru scala agresivității de tip bullying 

 Itemii „pentru scala agresivității de tip 

bullying” Cât de des s-a întâmplat să..... 

Clasa a  

 III-a A-28 elevi 

Clasa a 

 III-a B-28 elevi 

1 încerce cineva să te facă să faci rău altor elevi 7/25% 12/43% 

2 încerci să răneşti fizic alţi elevi 13/46% 10/36% 

3 spui o minciună despre alţi elevi 13/46% 11/39% 

4 manifeşti un comportament „agresiv repetitiv 

abuziv” faţă de alţi elevi 

9/32% 10/36% 

5 porecleşti jignitor alţi elevi 19/68% 10/36% 

6 distrugi un obiect ce aparţine altui elev 7/25% 6/21% 

7 râzi răutăcios de alţi elevi 11/39% 12/43% 

8 nu laşi alţi elevi să participe la o discuţie, un joc 

sau altă activitate 

13/46% 8/29% 

Formele comportamentelor de tip bullying ce sunt manifestate de către elevi ca 

agresori, în: 

 Clasa a III-a A sunt: bullying verbal (porecle, urmate de minciuni) – 68%, 

bullying fizic (46%) și bullying emoțional (excluderea din grup) (46%); 

 Clasa a III-a B sunt: bullyingul verbal ( minciuna, bătaia de joc) 43%, bullyingul 

emoțional (șantajul) - 43%. 
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Deci, constatăm la această scală că rezultatele obținute la unii și aceeași itemi 

pentru elevii din clasele a treia  puțin se deosebesc: mai mulți elevi din clasa a III-a A 

manifestă comportamente agresive față de cei din clasa a III-a B la nivel fizic și 

verbal, pe când cei din clasa a III-a B mai mult la nivel verbal.  

Tabelul 2. Datele pentru scala victimizării 

 Itemii „pentru scala victimizării” 

Cât de des s-a întâmplat ca….. 

Clasa a III-a A Clasa a III-a B 

9 alţi elevi să încerce să te ameninţe 18/64% 17/61% 

10 alţi elevi să râdă de tine răutăcios 22/79% 14/50% 

11 alţi elevi să spună lucruri mincinoase în legătură cu 

tine 

19/68% 17/61% 

12 alţi elevi să distrugă obiecte care îţi aparţin 20/71% 12/43% 

13 să rămâi singur deoarece colegii nu au vrut să stea cu 

tine în pauză 

19/68% 14/50% 

14 alţi elevi să te poreclească jignitor 23/82% 15/54% 

15 alţi elevi să manifeste un comportament “agresiv 

repetitiv abuziv” faţă de tine 

17/61% 8/29% 

16 alţi elevi să încerce să te rănească fizic 22/79% 17/61% 

 

Formele comportamentelor de tip bullying din punct de vedere a victimelor sunt 

următoarele, în: 

 Clasa a III-a A sunt: bullying verbal (porecle, bătaia de joc)  - 82%, 79% și 

bullying fizic- 79%. 

 Clasa a III-a B sunt: bullying verbal (minciuna) – 61%, bullying fizic – 61%, 

bullying emoțional (șantajul) – 61%. 

La fel, datele pentru clasa a III-a A sunt mai înalte comparativ cu cele obținute 

pentru clasa a III-a B. Posibil, climatul clasei în primul caz este mai favorabil pentru 

manifestarea astfel de comportamente, fapt care ar necesita atenția și implicarea 

adulților.  

Manifestarea bullying-ului este diferită la fete de cea a băieților. Băieții aderă la 

tipul de agresivitate directă folosind agresivitate fizică, în timp ce fetele la 

agresivitatea indirectă (R. Stamate, 2009). Fetele utilizează, mai mult decât băieții, 

agresivitatea verbală (înjurături) și semne non-verbale ale agresivității cum ar fi, 

expresii faciale disprețuitoare, ignorare  (D. Meichenbaum, 2006) [6].  

În Figura 2 sunt prezentate rezultatele obținute pentru manifestarea 

comportamentului de tip bullying la fete și la băieți . 
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Figura 2. Manifestarea bullying-ului în dependență de gen 

Observăm că băieții (73%) mult mai mult ca fetele (27%) în întreg lot 

experimental comportă conduite agresive.  

Deci, studierea fenomenului dat la elevii din clasele a III-a dovedesc că acesta se 

întâlnește la vârsta dată sub diferite forme și se manifestă în dependență de gen, 

mediu educațional. Băieții aleg mai mult forma fizică, fetele – cea verbală, fapt 

confirmat și de alte studii. Cu toate acestea, elevii la vârsta dată sunt mai mult victime 

decât agresori. Datele obținute pot contribui la diminuarea bullying-ului în mediul 

educațional de către cadrele didactice, psihologii școlari, inclusiv, părinții. 
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ÎNVĂȚARE INTERACTIVE ȘI SINERGICE 

ÎN CADRUL PARADIGMEI  CONSTRUCTIVISTE  

Liliana Posțan, doctor în pedagogie 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Rezumat. În articol abordăm capacitatea generală a grupelor de a facilita, declanșa și aproxima 

învățarea și dezvoltarea. Analizăm unele aspecte ale constructivismului social cu referire la  relația 

între învățarea individuală și în grup și scoatem în evidență constatările constructivismului social cu 

referire la învățare ca proces de construire de sensuri și semnificații de către membrii unor grupuri 

sociale. Concluzionam că, clasa de elevi sau grupul academic constituie comunități de învățare 

interactive și sinergice în cadrul paradigmei  constructiviste a învățării cu potențial de facilitare, 

declanșare și aproximare a  învățării și dezvoltării, de formare a competențelor transdisciplinare 

precum cooperarea și coeziunea, iar personalitatea grupului (grup creativ, grup unit, grup inovativ, 

grup cu umor, grup dezbinat, grup rebel etc.) poate influența personalitatea elevului. 

Cuvinte-cheie: clasa de elevi, comunitate de învățare, învățare interactivă, constructivism. 

Abstract. In this article we address the general capacity of groups to facilitate, trigger and 

approximate learning and development. We analyze some aspects of social constructivism with 

regard to the relationship between individual and group learning and highlight the findings of social 

constructivism with reference to learning as a process of developing meanings and senses by 

members of social groups. We concluded that, the class of students or the academic group 

represents interactive and synergistic learning communities within the constructivist paradigm of 

learning with the potential to facilitate, trigger and approximate learning and development, to train 

trans-disciplinary competences such as cooperation and cohesion, and the personality of the group 

(group creative, united group, innovative group, humor group, split group, rebel group, etc.) can 

influence the student's personality. 

Keywords: student class, learning community, interactive learning, constructivism. 

Chestiunea învățării individuale și învățării colective revine în actualitatea 

demersului didactic, determinat de specificul pedagogiei moderne, eclectizate de 

Noile Educații și orientările, angajate spre valorificarea cerinţelor individualităţii sau 

ale societăţii.  

Individualitatea performantă și societatea competitivă constituie obiectivele 

urmărite de sistemul educațional din Republica Moldova, dar se fac auzite opinii 

potrivit cărora, de rând cu competitivitatea și urmărirea excelenței, sistemul 

educațional trebuie să livreze competențe de cooperare și colaborare pentru formarea 

liantului social, coeziunii sociale și statornicirea stării de bine. Afirmarea 

necondiţionată a pedagogiei psihologice, individualiste, solicită o replică pe măsura 

exceselor sale din ce în ce mai evidente, oferită de pedagogia socială [apud 2]. 

CZU: 371.21 

CLASA DE ELEVI SAU GRUPUL ACADEMIC–COMUNITĂȚI DE 
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Deși, așteptările școlii și performanțele formabililor (elevi, studenți, adulți) sunt 

evaluate la nivel individual, instrumentalitatea didactică de cele mai dese ori este 

colectivă, de grup. De-a lungul anilor, au fost create diverse denumiri pentru a ilustra 

munca colaborativă de învăţare în grup: 

 învăţarea prin cooperare; 

 învăţarea colectivă; 

 învăţarea comunitară; 

 învăţarea reciprocă; 

 învăţarea în echipă; 

 studiu de grup; 

 studiu circular (Davis, G. B., 1993). 

În acest articol, vom aborda capacitatea generală a grupelor de a facilita, 

declanșa și aproxima învățarea și dezvoltarea. Am stabilit ipotetic că, clasa de elevi 

sau grupul academic constituie comunități de învățare interactive și sinergice în 

cadrul paradigmei  constructiviste a învățării. 

Printre multiplele nuanțe definitorii ale constructivismului în educație, această 

paradigmă este definită și de pe principiile educației centrate pe elev cu accent pe 

procesele de interpretare a stimulilor din mediu, care au loc în mintea elevului 

(denumire generică pentru persoana care învață).  

Paradigma constructivistă în educație conține orientări sociale, exprimate prin 

constructivismul social, bazat, în special, pe teoria lui L.S.Vîgotski, care pune accent 

pe construirea de sensuri și semnificații de către membrii unor grupuri sociale. 

Adepții constructivismului social susțin că, „direcția învățării” sau însușirea 

sistemelor semiotice are loc din exterior spre interior, de la activitatea prin cooperare 

spre activitatea autonomă. 

Din punctul nostru de vedere, este important să scoatem în evidență constatările 

constructivismului social cu referire la învățare ca proces de construire de sensuri și 

semnificații de către membrii unor grupuri sociale. Prin colaborare, ca formă 

constructivistă de funcționare, grupurile „construiesc” o cultură în miniatură de 

produse comune cu înțelesuri comune, iar  participarea în astfel de grupuri generează 

Dezvoltarea intelectuală a individului ar fi rezultatul unei treceri de la o 

funcționare interindividuală la o functionare intraindividuală. În acest sens L.S. 

Vîgotski afirma că „un proces interpersonal se transformă într-un proces 

intrapersonal. Fiecare funcție apare de două ori în dezvoltarea culturală a copilului: 

mai întâi la nivel social, și apoi la nivel individual; mai întâi între indivizi 

(interpsihologică) și apoi în copil (intrapsihologic)” [6].
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situații de învățare continue, interactivă și sinergică. Activitățile și produsele realizate 

în cadrul unui grup ca întreg ajută la modelarea comportamentului membrilor în 

cadrul grupului, sprijină motivația învățării și dinamică pozitivă a învățării. 

Procesate din perspectivă organizațională, aceste constatări teoretice sunt 

relevante pentru  înțelegerea  și valorificarea potențialului formativ al educației 

informale, nonformale și formale, realizate la nivelul grupurilor sociale specifice 

fiecăreia dintre aceste forme a educației: rețea, platformă virtuală, grup nonformal, 

gașcă, club, clasă, grup academic, echipa de muncă. 

Ca să devină grup (social, de muncă, de învățare etc), agregările umane trebuie 

să cunoască o minima organizare. Organizarea este elementul care orientează 

grupurile, conferindu-le o notă distinctivă: interacţiunea şi comunicarea dintre 

membri și stabilirea relațiilor de grup. Or, educația apriori valorică, dezvoltativă și 

pozitivistă, dezvoltă demersuri organizatorice formativ-educative și cognitive, 

gradual  formalizate în funcție de formele educației. Educația informală are cel mai 

înalt grad de incertitudine, libertate și noutate, iar educația formală tinde să reducă 

incertitudinea să fie predictibilă și previzionară, să urmărească dezvoltarea și 

performanța, prestabilite instituțional, să monitorizeze creativitatea și noutatea, să 

„disciplineze” libertatea.  

Latinii spuneau acum doua mii de ani că „in medio stat veritas”, dar oare să fie 

valabil acest proverb antic pentru echilibrarea intervențiilor educaționale formale și 

informale prin educație nonformală? 

În ultimii ani, educația nonformală tinde să devină „spațiul” educațional de 

compromise între vreau - trebuie, regulă-haos-ordine,  repetare-asociere-creativitate, 

autoritate-anarhie-libertate. Dealtfel, educația nonformală urmărește democratizarea 

educației, în general, și dezvoltarea  persoanei prin participare, ca acțiune individuală 

și interacțiune, ca activitate colectivă, de grup.  

Trecerea de la învățarea duală (învățător-elev) spre învățarea interactivă 

(comunitate de învățare) a început odată cu dezvoltarea cercetărilor în domeniul 

dinamicii grupurilor (anii 50 ai secolulului XX), aducând  înțelegerea că interacțiunea 

profesor-elev constituie doar una dintre formele de interacțiune didactică, cu cea mai 

redusă pondere de timp într-o secvență de învățare.   

Sistemul de învățământ din Republica Moldova este organizat pe niveluri, care 

prevăd constituirea grupurilor relativ stabile și omogene de învățare pe durate de la 3 

la 5 ani (grupe, clase) [7, 8]. 
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M. Zlate a sesizat aspectul legat de pertinența temporală a grupurilor care învață, 

definindu-le pe acestea ca  „ansambluri de indivizi (elevi), constituite istoric, între 

care există diverse tipuri de interacţiuni şi relaţii comune determinate” [apud 3261p.] 

Cercetătoarea Romiță B. Iucu a specificat și alte caracteristici ale clasei ca grup 

social: 

 întinderea clasei (mărimea), numărul de elevi care compun grupul (de obicei 25-

30, în cazurile cele mai frecvente, 30-40 în cazurile cele mai inoportune, şi 20-

22 în cazurile cele mai fericite); 

 interacţiunea membrilor clasei, vizate fiind interacţiunile directe, nemijlocite şi 

multivariante; 

 scopurile, atât cele pe termen scurt, cât şi cele pe termen lung, sunt comune 

grupului-clasă şi, prin intermediul conştientizării acestora de către elevi, pot 

deveni motorul dezvoltării grupului pe perioada şcolarităţii;  

 structura grupului poate fi analizată dual în ceea ce priveşte grupurile mici şi 

implicit clasa de elevi, atât ca modalitate de legătură a membrilor grupului în 

plan interpersonal, cât şi ca ierarhie internă a grupului; 

 compoziţia şi organizarea sunt rezultatul interacţiunii tuturor celorlalte 

caracteristici ale grupului, definitoriu din punctul de vedere al acesteia fiind 

gradul de omogenitate sau de eterogenitate a clasei; din acelaşi indicator de 

dinamică a grupului clasă, mai poate fi derivată şi o altă caracteristică a acesteia, 

coeziunea acceptată ca fiind gradientul de unitate al grupului, sau denumită 

uneori "sănătatea grupului" [ibidem, p. 83-85]. 

În căutarea unor soluţii pentru a spori eficacitatea sistemelor educationale, în 

ultimele două decenii tot mai mulţi cercetători şi-au îndrept atenţia asupra locusului 

unde se produce învăţarea, iar „centrarea pe cel ce învață (elev)” reprezintă doar 

„intrarea” în acest teren al căutărilor. Dealtfel, această abordare a fost anticipată de 

conceptul „învățarea interactiv și aplicarea metodelor active de învățare”, care 

plasează locusul învățarii în afara subiectului, cu accent pe instrumentalitatea 

învățării. 

În 1999, cercetătoriul E. Noveanu menționa că, una dintre ideile cele mai 

promiţătoare pentru practica şcolară în viziune constructivistă este aceea a clasei-

workshop, pe care H. Daniels o caracterizează drept întruchipare pedagogică a teoriei 

constructiviste: clasele nu mai reprezintă locul unde informaţia este transmisă, ci 

devin laboratoare sau studiouri unde se generează cunoaşterea, unde elevii şi 

profesorii reinventează împreună domeniul de studiu în care s-au angajat [4 p.7-16]. 
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Clasa școlară e un grup de învațare care se aseamănă, în multe privințe, cu un 

grup de muncă, iar scopul fundamental al constituirii grupului din această perspectivă 

îl reprezintă realizarea sarcinilor de învațare, fapt pentru care sunt mobilizate 

resursele tuturor membrilor grupului. În funcție de orientarea grupurilor spre proces 

sau rezultat, caracteristică formată de cultura școlii sau a clasei,  grupurile de învățare 

se orientează fie spre realizarea sarcinilor sau obiectivelor, fie spre procesul de 

comunicare, cooperare, relaționare. 

Sarcina învățătorului, educatorului, profesorului, formatorului constructivist este 

să creeze şi să menţină un context de „problem-solving”, în care elevii să-şi 

construiască propria lor cunoaştere, avându-l pe învățător  drept ghid, mentor, coach. 

Într-o sinteză a bogatei literaturi dedicate acestei probleme se menţionează 

următoarele atribute ale educatorului constructivist [1]: 

- încurajează şi acceptă autonomia şi inițiativa elevilor, 

- îi încurajează pe elevi să angajeze dialogul cu educatorul sau cu ceilalţi colegi, 

- încurajează tentativele elevului de explorare a cunoaşterii şi de a pune întrebări 

colegilor, 

- îi angajează pe elevi în experienţe care pun în lumină contradicţii cu cunoaşterea 

iniţială, stimulând apoi discuţia, 

- le asigură elevilor timp pentru construirea relaţiilor şi crearea metaforelor, 

- apreciază nivelul de cunoaştere prin aplicaţii şi rezultatele la sarcini “deschise”, 

- foloseşte o mare varietate de materiale, înclusiv date brute, surse primare, 

materiale interactive şi îi încurajează pe elevi să le utilizeze, 

- se interesează de cunoaşterea de către elevi a conceptelor, înainte de a le 

împărtăşi cunoaşterea proprie. 

Omul este înzestrat cu capacitate adaptativ-comunicațională de învățare, iar 

observarea, interesul și nevoia amplifică această capacitate prin inter învățare sau prin 

imitarea persoanelor și a fenomenelor observabile, repetare și încercare. Odată cu 

intrarea în câmpul relațiilor instituționale, copilul intră în contact cu formele învățării 

dirijate sau ghidate. Apoi, la vârsta preadolescenței și adolescenței semnificativă 

devine învățarea socială, iar forma superioară a învățării umane este autoînvățarea, 

care se produce, cel puțin, prin două strategii – motivațională și volitiv-

organizatorică.  

În figura 1, s-a construit un traseu al învățării pe parcursul vieții, având în vedere 

nivelul de conștientizare a procesului de către subiect și implicarea resursei externe în 

procesul individual de învățare. 
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Observăm că, doar în situațiile marginale din vârful și baza piramidei, învățarea 

umană este individuală, iar în celelalte situații, învățarea se realizează în context 

interacțional și social. În anumite momente ale dezvoltării ființei umane, factorii 

biologici pot fi forța principală a schimbării, dar pe masură ce aceasta se dezvoltă și 

se schimbă, exista noi influențe care afectează schimbarea, predominanți fiind factorii 

sociali. Portivit teoriei constructivismului social (Vigotski), explicațiile legate de 

dezvoltare se schimbă pe masură ce dezvoltarea progresează și nu există un singur 

principiu explicativ pentru dezvoltarea ființei umane. 

 

Figura 1. Forme ale învățării pe parcursul vieții 

Cercetătoarea E. Stanciulescu menționează că, o mică parte din cunoașterea de 

care dispune subiectul își are originea în experiența sa personală. Restul este furnizat 

de societate prin  intermediul unor predecesori, contemporani sau “consociați” 

(autori, profesori, parinti).” [5, p. 85] 

Individul învață să definească lumea în conformitate cu modelul elaborat de 

grupul din care face parte sau de către societate, creând el însuși activități în acord cu 

sistemul cognitiv al grupului. 

Grupul are potențial de formare a competențelor transdisciplinare precum 

cooperarea și coeziunea, acceptate ca fiind gradientul de unitate al grupului, sau 

denumită uneori „sănătatea grupului”. 

De asemenea,  clasa ca grup care învață, constituit pentru o durată de 4 ani 

(învățamânt primar) 5 ani (gimnaziu), 3 ani ( liceu), etc., formează ceea ce numesc 

sociologii sintalitate sau personalitatea grupului (Ioan Necula). 

Conchidem că, clasa de elevi sau grupul academic constituie comunități de 

învățare interactive și sinergice în cadrul paradigmei constructiviste a învățării cu 
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potențial de facilitare, declanșare și aproximare a învățarii și dezvoltării, de formare a 

competențelor transdisciplinare precum cooperarea și coeziunea, iar personalitatea 

grupului (grup creativ,  grup unit, grup inovativ, grup cu umor, grup dezbinat, grup 

rebel etc.) poate influența personalitatea elevului. 

Rolul educatorului este de a încuraja cooperarea dintre elevi în cadrul grupurilor, 

de-a monitoriza grupul-clasă în dinamică și de a investi încredere în potențialul 

grupului de învățare.  
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE – UN MIJLOC DE REALIZARE 

A EDUCAȚIEI LITERAR-ARTISTICE ÎN CLASELE PRIMARE 

Ludmila Samanati, doctor în științe pedagogice, învățătoare, 

IPLT „Onisifor Ghibu”, mun. Chișinău 

Secolul XXI a marcat o etapă nouă în evoluția conceptelor privind educația 

formală și cea non-formală, care sunt tot mai mult în atenția specialiștilor, atât pe 

plan național cât și internațional. 

Activităţile extracurriculare sunt o modalitate de a înscrie şcoala în viaţa 

comunităţii, de a lărgi orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea 

şi sentimentul de apartenenţă. Realizate dincolo de procesul de învățământ își au rolul 

și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor.  

Scopul activităţilor extracurriculare constă în dezvoltarea unor aptitudini 

speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, 

cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 

şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 

talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţiile 

extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a 

timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de 

voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire. Potenţialul larg al activităţilor 

extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Astfel de activităţile se 

desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 

mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

În urma unor studii s-a constatat că elevii care participă consecvent la activităţi 

extraşcolare și extracurriculare au un nivel mai redus de agresivitate, lucru care este 

de dorit să fie luat în calcul de către elevi, părinţi şi cadre didactice şi nu în ultimul 

rând de forurile superioare, pentru diminuarea violenţei.  

Educaţia extracurriculară îndeplineşte anumite funcţii specifice:  

 funcţia de loisir (de petrecere plăcută a timpului liber);  

Conform Codului Educaţiei al Republicii Moldova activitatea extraşcolară se 

încadrează în cadrul învăţământului extraşcolar, realizându-se în afara programului şi 

activităţilor şcolare, prin activităţi complementare procesului educaţional desfăşurat 

în instituţiile de învăţământ având menirea să dezvolte potenţialul cognitiv, afectiv şi 

acţional al copiilor şi tinerilor, să răspundă intereselor şi opţiunilor acestora pentru 

timpul liber [2, p. 26-27]. 
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 funcţia social-integrativă (prin relaţiile interpersonale şi de grup cu care le 

prilejuieşte cultivând solidaritatea şi cooperarea); 

 funcţia formativă (interiorizarea valorilor morale, estetice şi spirituale); 

 funcţia vocaţională (face posibilă relevarea şi dezvoltarea aptitudinilor personale 

ale elevilor).  

Studiul literaturii în şcoală şi dezvoltarea gustului artistic, stimularea interesului 

pentru carte şi citit, educarea exprimării frumoase sunt sprijinite şi de către forme de 

activităţi extracurriculare. Pentru a interveni constructiv în îndrumarea lecturii 

elevilor, învăţătorul trebuie să ţină seama de cunoaşterea treptelor de dezvoltare 

psihosomatică, psihologia vârstei, trăsăturile individuale. 

Printre formele de activităţi extracurriculare care  sprijină lectura literară 

disingem: seratele tematice, concursurile literare, întâlnirile cu scriitorii, seratele 

literare, vizitele şi excursiile, medalionul literar etc. 

Seratele literare au fost organizate cu scopul de a consolida anumite cunoştinţe 

ale elevilor, de a le trezi acestora emoţii pozitive, de a le dezvolta imaginaţia creativă, 

a le educa sentimentul apartenenţei de grup. Subliniem că scenariile seratelor literare 

au fost întocmite de învăţător împreună cu copiii, care, la rândul lor, au apelat la 

ajutorul părinţilor. Astfel, seratele literare au demonstrat eficacitatea parteneriatului 

şcoală – familie. Seratele au fost întocmite în baza conţinuturilor predate/însuşite de 

elevi la lecţiile de curs. Ele au fost elaborate cu aproximativ două-trei săptămâni până 

la producerea evenimentului. Prezenţa părinţilor la aceste serate literare a fost una din 

condiţiile procedurii de desfăşurare. 

O altă formă de lucru pe care am organizat-o au fost seratele tematice. 

Materialul de bază l-au constituit, de asemenea, textele literare şi, în special, cele în 

versuri. Alegerea textelor pentru seratele tematice a fost determinată de specificul 

sărbătorii. De exemplu, pentru serata tematică Mărţişor am selectat poezii, ghicitori 

despre primăvară, despre mărţişor; pentru cea dedicată sărbătorilor de iarnă – hăituri, 

colinde, poezii despre iarnă. Am organizat şi alte serate tematice consacrate 

sărbătorilor calendaristice (8 martie, Paştele, Ziua Copiilor, Ziua Învăţătorului). 

Scenariile au inclus nu numai texte artistice, dar şi cântece, dansuri, astfel realizându-

se nu numai o interacţiune a artelor, dar şi crearea unei atmosfere de sărbătoare, 

trezirea emoţiilor şi a interesului elevilor. 

Experienţa de activitate în mijlocul copiilor mi-a întărit convingerea că seratele 

tematice au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. 

Am explicat în momente oportune cu tact şi cu răbdare motivul şi sensul seratei, am 

antrenat părinţii în pregatirea acestor manifestări deosebite (ex. confecţionarea de 
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costume, măşti), iar copiii au fost stimulaţi să participe activ fiecare primind rolul 

potrivit preferinţelor şi talentului său. Cu fiecare generaţie am căutat să descopăr şi să 

cultiv talentele copiilor, ritmul, graţia, armonia, mişcarea, găsind pentru fiecare un 

rol, locul într-o anumită formaţie (dans modern, grup vocal, dramatizări).  

Orice serată tematică presupune din partea dascălului un efort suplimentar 

pentru că trebuie îndrumat fiecare pas, trebuie urmărită fiecare mişcare, trebuie 

suficiente repetiţii, unde să domnească buna înţelegere, dar şi disciplina şi 

rigurozitatea necesară. Mergând cu copiii pe scenă, am remarcat că acel contact cu 

publicul trezeşte în sufletul copiilor dorinţa de a învinge dificultăţile, de a-şi stăpâni 

timiditatea, de a trăi bucuria reuşitei. Renunţarea la seratele tematice înseamnă 

sărăcirea vieţii sufleteşti a copiilor, privarea lor de sentimente şi emoţii estetice de 

neînlocuit.  

Concursurile literare,  prin însăşi natura lor, au contribuit la formarea spiritului 

de echipă, la trezirea unor stări, emoţii puternice, la formarea abilităţilor de cercetare, 

a capacităţilor creative ale elevilor. Organizarea unor concursuri literare ca Cel mai 

bun cititor/povestitor, Ghiceşte personajul şi opera,  În lumea poveştilor, în 

parteneriat cu părinţii, a demonstrat necesitatea şi utilitatea studierii literaturii în afara 

orelor şcolare.  

Conform prevederilor, până la desfăşurarea propriu-zisă a concursului, fiecare 

părinte trebuia să găsească împreună cu copilul său, acasă sau la bibliotecă, 

răspunsuri la un şir de întrebări, folosite ulterior de învăţător în concursul respectiv. 

Trebuie să menţionăm că lista de întrebări a fost destul de mare şi în procesul 

concursului s-a observat în care familie s-a lucrat cel mai bine în parteneriatul copil-

părinte.  

Un concurs la care am participat împreună cu elevii a fost Din istoria neamului 

cu genericul Creangă cu neamuri, proba: 

medalion literar-muzical Suntem un pom – pomul 

lui Creangă.  Scopul activității a fost promovarea, 

educarea și stimularea interesului față de lectură, 

popularizarea creației lui Ion Creangă, încurajarea 

implicării și participării la activitățile cultural-

artistice recreative. Pentru câteva ore sala s-a 

tranformat într-o poveste. Împeună cu părinții am 

repartizat și amenajat sala pe zone, pentru fiecare colț fiind caracteristică o poveste. 

De la covoare tradiționale moldovenești până la un cuptor improvizat pentru 

plăcințele,  pe care le-au mâncat nurorile renumitei soacre din creația lui Creangă.  A 
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mai fost amenajat și un „iaz” pentru ursul care a fost păcălit de vulpe și a rămas fără 

coadă. 

Elevii au reușit să creeze pe scena o mare sărbătoare, oferind celor prezenți clipe 

de adevărată revelație sufletească, transformând ziua într-o poveste de vis. Au fost 

înscenate crâmpeie din poveștile: „Fata babei și fata moșneagului”, „Ursul păcălit de 

vulpe”, „Capra cu trei iezi”, „Pupăza din tei”. Scenetele prezentate au adus zâmbetul 

și voia bună pe fețele spectatorilor. Concursul a impresionat îndeosebi părinții, care 

mărturisesc că și-au amintit de unele momente hazlii din copilăria lor. 

Întâlnirile cu scriitorii. Această activitate s-a 

desfăşurat în două etape. În prima fază elevii,  

împreună cu învăţătorul, au citit din creaţia 

scriitorului cu care urmau să se întâlnească, au 

discutat pe marginea acestor opere, au luat 

cunoştinţă de unele date din biografia scriitorului, 

au pregătit un set de întrebări pe care urmau să le 

adreseze oaspetelui. Întâlnirea propriu-zisă a fost moderată de învăţător. Astfel, am 

organizat o întâlnitre cu Iulian Filip cu genericul Poftă bună la plăcinte și cărți 

gustoase. Elevii i-au adresat scriitorului variate întrebări. La sfârşitul întâlnirii, copiii 

au primit autografe pe cărţile procurate din timp. Astfel, biblioteca lor personală s-a 

mai îmbogăţit cu o carte.  

Vizitele şi excursiile, ca forme de activitate cu elevii au urmărit aceleaşi 

obiective: documentarea elevilor în legătură cu o temă abordată, fixarea 

cunoştinţelor, stimularea aptitudinilor creative ale elevilor etc. 

 O primă etapă care s-a impus în legătură cu includerea excursiilor în procesul 

instructiv-educativ din şcoală a fost planificarea lor. De la începutul anului şcolar am 

planificat vizitele şi excursiile necesare. Evident, pregătirea unei excursii literare a 

impus, mai întâi, fixarea obiectivelor, în strânsă legătură cu itinerarul, documentarea, 

precizarea metodelor  care urmau să fie aplicate în timpul excursiei (expunerea, 

conversaţia, demonstrarea, lucrul cu cartea etc.), instruirea elevilor în ceea ce priveşte  

tehnica observării, a luării notiţelor, a întocmirii albumului excursiei. 

 Valorificarea datelor şi a impresiilor a constituit punctul terminus al acestui tip 

de activitate. Ca procedee de lucru am utilizat discuţiile despre impresiile de 

călătorie, întocmirea panourilor şi a albumelor cu fotografii, organizarea diverselor 

concursuri, cum ar fi: Drumeţii veseli, Cine ştie câştigă. 

Astfel, prima excursie am organizat-o în biblioteca şcolii, în luna septembrie, cu 

scopul ca elevii să se înregistreze ca cititori, să cunoască funcţiile, structura unei 
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biblioteci, regulile de aranjare a cărţilor pe rafturi şi de păstrare a lor, modul în care 

pot alege o carte. Ulterior am organizat excursii la bibliotecile „Alba Iulia”, „Ion 

Creangă”, unde elevilor li s-au explicat cu ce se ocupă biblioteca, li s-a prezentat 

expoziția Cărți noi pentru copii, pentru viitorii cititori, apoi fiecare a dorit să devină 

cititor al bibliotecii și să primească un permis de cititor. Fii deștept ia un card 

inteligent – bibliotecarul le-a povestit copiilor care sunt regulile de înregistrare a 

utilizatorilor, în caz de pierdere sau deteriorare a cardului ce trebuie sa facă 

utilizatorul. Apoi le-a povestit copiilor cum să se folosească de cărțile împrumutate. 

Ei au aflat multe lucruri despre fondul de carte, despre scriitori, despre presa 

periodică, au răsfoit cu multă plăcere enciclopediile, au admirat expoziţia cu lucrări 

realizate de cititori. Cred că prin eforturi comune - familie, şcoală şi bibliotecă, 

trebuie să-i educăm copilului mic dragostea pentru citit, chiar dacă prietenul cel mai 

bun al copilului rămâne a fi calculatorul. 

Vizitarea saloanelor de carte (Salonul de Artă şi Carte „Alba-Iulia”, Salonul 

Internaţional de Carte pentru copii)  au avut genericul Cumpără o carte, citeşte-o şi 

recomand-o altuia. Am insistat pe parteneriatul şcoală-familie, aceştia din urmă fiind 

solicitaţi să participe activ, prin prezenţa lor la manifestare. Ca urmare a acestor 

activităţi, în incinta sălii de clasă au fost amenajate Biblioteca clasei şi Vitrina cu 

cărţi.  

Studierea unor opere din creaţia lui 

Alexandru Donici a fost marcată şi de excursia 

la baştina scriitorului (satul Donici), unde elevii 

au avut posibilitatea de a acumula informaţie 

adăugătoare despre poet, despre copilăria şi 

satul lui, de a vedea lucrurile, obiectele ce-au 

aparţinut remarcabilului fabulist. Impresiile pe 

care şi le-au expus în Cartea pentru vizitatori au demonstrat necesitatea şi 

oportunitatea unei astfel de activităţi. 

Analiza momentelor şi cunoştinţelor care i-a impresionat s-a făcut printr-o 

conversaţie în cadrul orelor de lectură, unde elevii au povestit, şi-au spus părerile lor, 

au notat ceea ce au vizionat şi ascultat cu plăcere în expunerile fermecătoare ale 

ghidului, au colecţionat ilustrate, broşuri, cărţi pentru biblioteca personală.  

Excursia la tipografie a urmărit iniţierea elevilor în producerea cărţii. Vizionarea 

spectacolelor montate la teatrele „Licurici”, „Luceafărul” în baza unor opere citite şi 

comentate de ei în procesul predării cursului opţional Literatura pentru copii a avut 

ca scop aprofundarea cunoştinţelor cu privire la mesajul cărţii, familiarizarea cu alte 
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genuri de artă (teatrală) şi, nu în ultimul rând, trezirea unor emoţii vizavi de jocul 

actorilor sau de modul de transfigurare a acestora. 

O altă formă de lucru cu copiii a fost Medalionul literar care a presupus 

realizarea următoarelor obiective: dezvoltarea competenţelor elevilor de a se pronunţa 

pe marginea unei cărţi, de a organiza anumite vitrine literare, de a interpreta o operă 

literară în raport cu particularităţile lor de vârstă, de a-şi imagina.  

Conform procedurii de aplicare a Medalionului literar, elevii, anunţaţi din timp, 

trebuiau să pregătească fie vitrina literară, fie o comunicare/recenzie despre cartea 

respectivă, fie un desen inspirat din istoria relatată, fie să găsească, în măsura 

posibilităţilor, o înregistrare video a operei/fragmentului ş.a. Locul de desfăşurare a 

Medalionului literar a fost ales în raport cu amploarea activităţii: sala de clasă, 

biblioteca, sala de festivităţi. 

Am amintit câteva dintre formele de activităţi extracurriculare care contribuie în 

mod deosebit la stimularea interesului pentru carte şi citit, educarea exprimării 

frumoase, ele devenind multiple în  raport cu mintea, sufletul şi dăruirea fiecărui 

educator. 

În continuare propunem un proiect de planificare a acțiunilor extracurriculare în 

vederea educației literar-artistice a elevilor mici: 

Tabelul 1. Model orientativ de proiectarea anuală a activităților 

extracurriculare în domeniul educației literar-artistice a elevilor mici 

Nr. 

d/o 

Obiective Activități Luna Mod de 

realizare 

1. Cunoașterea funcţiilor, structurei 

unei biblioteci, regulilor de 

aranjare a cărţilor pe rafturi şi de 

păstrare a lor, modul în care poți 

alege o carte 

Biblioteca- 

templu al 

cunoașterii 

Septembrie Excursie la 

biblioteca școlii 

2. Conștientizarea importanței carții 

în dezvoltarea persona-lității 

copilului, înscrierea la biblioteca 

Fii deștept ia un 

card inteligent  

Octombrie Excursie la 

biblioteca 

„Alba-Iulia” 

3. Observarea mediului încon-jurator 

în anotimpul toamna 

S-a ivit pe culme 

Toamna … 

Noiembrie Drumeție în 

împrejurimile 

scolii 

4. Implicarea părinţilor în organizarea 

şi desfăşurarea serbării de Crăciun 

 La Carnaval Decembrie Matineu literar-

muzical 

5. Confecționarea unei cărticele prin 

diverse modalități de expresie care 

să ilustreze creația lui Mihai 

Eminescu în 

lumea copiilor 

Ianuarie Expoziție de 

cărți 
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Eminescu 

6. Citirea cu voce, în familie a 

basmelor îndrăgite, folosind 

metode de prezentare a operei 

literare ilustrate 

Basmele 

copilăriei noastre 

Februarie Lectura în 

familie 

7. Popularizarea creației lui Ion 

Creangă, încurajarea impli-cării și 

participării la activitățile cultural-

artistice recreative  

Un mărțișor 

pentru Ion 

Creangă 

Martie Medalion literar-

muzical 

8. Educarea și stimularea interesului 

față de lectură 

Poftă bună la 

plăcinte și cărți 

gustoase 

Aprilie Întâlnire cu 

scriitorul Iulian 

Filip 

9. Vizionarea spectacolelor  

montate la teatre în baza unor opere 

citite şi comentate de elevi 

Spectacolul 

„Frumoasa 

adormită” 

Aprilie Spectacol  

(teatrul 

„Licurici”, 

„Luceafărul”) 

9. Documentarea în legătură cu  tema 

abordată 

Donici - cuib de 

înţelepciune 

Mai Excursie  

(s. Donici) 

 

Din toate aceste activităţi care presupun o implicare activă a părinţilor alături 

de copii şi de învăţătoare reiese faptul că au de câştigat atât copiii cât şi părinţii, 

precum şi şcoala.  

În concluzie, putem spune că activităţile extracurriculare, în general, au cel mai 

larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a 

caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai 

apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, 

operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii 

sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 

bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  
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CZU: 316.6:15942+371.261 

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ÎN SUCCESUL ŞCOLAR 

Olguţa Sanda, doctorandă 

Specializarea: Teoria generala a educatiei 

Asigurarea sănătăţii mintale şi emoţionale constituie scopul major al educaţiei, 

centrate pe ideea că sănătatea este mai mult decât bunăstare fizică, aceasta având 

dimensiuni mentale şi sociale, deoarece nu putem spera să-i învăţăm pe tineri cum să 

fie sănătoşi din punct de vedere fizic, fără a ţine cont de nevoile lor sociale şi 

emoţionale. Cunoaşterea acestor nevoi ale elevilor este necesară pentru 

managementul dezvoltării lor emoţionale în vederea asigurării eficienţei şi 

succesului. Există mai multe argumente care pot fi aduse în favoarea realizării 

educaţiei pentru sănătate şi dezvoltare emoţională în cadrul unităţilor de învăţământ 

[16].  

În primul rând unul dintre scopurile în sine ale activităţii din învăţământ este 

informarea autorizată a copiilor Unul dintre elementele esenţiale pentru dezvoltarea 

impactului dorit este iniţierea şi realizarea programelor de educaţie pentru sănătate la 

vârste cât mai tinere. Conduita preventivă devine astfel un comportament care se 

realizează în timp, în paralel cu dezvoltarea educativă. Asupra unei persoane deja 

formate, adulte, astfel de activităţi au întotdeauna un impact mai redus decât acţiunile 

similare realizate la vârste mai timpurii şi adolescenţilor privind diferite domenii ale 

culturii şi ştiinţei, în paralel cu dezvoltarea de abilităţi practice. În acest sens, educaţia 

pentru sănătate, ca parte a ştiinţelor medicale, vizează nu numai transmiterea de către 

elevi a unui bagaj informativ corect din punct de vedere ştiinţific, cât mai ales crearea 

unor comportamente individuale sănătoase, a unor atitudini ce corespund idealului 

educaţional [35].  

Şcoala are o mare autoritate morală, oferind posibilitatea educaţiei formale şi 

nonformale, iar materiile de studiu oficiale din şcoli capătă la nivelul psihologic 

individual o importanţă mare. Un rol important în realizarea acestui tip de educaţie, 

pe lângă şcoală şi familie, îi revine comunităţii. Astfel, şcoala trebuie să-şi adapteze 

într-o măsură importantă curriculum-ul la presiunile ethosului comunitar cu valorile 

sale specifice de ordin material şi cultural. Orice progres socio-economic generează 

factori determinanţi pentru schimbarea şi dezvoltarea curriculum-ului educaţional. 

Majoritatea statelor lumii a considerat că educaţia şi şcoala îndeplinesc nu numai o 

funcţie de reproducere socială, ci şi una de înnoire socială şi progres economic. 

Curriculum-ul trebuie, în aceste condiţii, nu doar să asigure asimilarea culturii 

existente, ci mai ales să permită îmbogăţirea culturii fiecărui individ [20]. 
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Este important ca profesioniştii din domeniul sănătăţii, ai învăţământului şi 

membrii comunităţii să recunoască acest rol astfel încât să abordeze probleme de 

genul. Care este modalitatea prin care mediul şcolar poate să contribuie la dezvoltarea 

unui stil de viaţă sănătos din punct de vedere fizic şi psihologic: 

 în ce mod poate acesta crea şi menţine sănătatea psihică a profesorilor, a a 

levilor şi a comunităţii locale; 

 ce programe şi medii trebuie să fie supuse unor schimbări astfel încât cadrul 

social şi fizic să devină mai sănătos [35]?  

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 noastă mintală este importantă 

în fiecare stadiu al vieţii. Sănătatea mintală include cum facem față stresului, cum ne 

relaţionăm cu ceilalţi şi cum luăm deciziile. Mulţi oameni pot avea probleme de 

sănătate mintală într-un anumit moment al vieţii. Termenul de sănătate mintală 

implică dezvoltarea politicii de igienă mintală [34]. 

Sănătatea mintală este un concept ce 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 socio-cultural. Este un concept medico-

psihologic (starea de echilibru fizic, psihic şi moral), dar şi medico-profesional 

(situaţia de adaptare ~ integrare în realitatea lumii şi în relaţiile cu ceilalţi). 

Echilibrul sufletesc şi armonia fac nobleţea şi distincţia fiinţei umane. Ele sunt 

condiţia esenţială a progresului individului şi a formării sale. Tocmai de aceea, din 

cele mai vechi timpuri ale civilizaţiei umanităţii datează prescripţii de igienă mintală 

care au devenit repere înscrise în codul socio-cultural al modelului care conduce 

societatea. Un rol esenţial revine cunoaşterii de sine şi autocontrolului, igiena mentală 

fiind un mijloc de educaţie intelectuală şi morală. Spre deosebire de igiena generală, 

Caracteristicile semnalate se regăsesc, de altfel, în definiţia propusă de 

Dicţionarul de Psihologie Larousse asupra sănătăţii: „Acest concept este strâns legat 

de noţiunea de adaptare, aşa încât OMS crede de cuviinţă să precizeze că - sănătatea 

este deplina posesiune a bunăstării sociale, mentale şi fizice şi nu numai absenţa 

bolilor şi afecţiunilor. Când vorbim de sănătate ne 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 inevitabilelor frustrări 

ale vieţii sociale este un individ sănătos. Acela care nu reuşeşte lucrul acesta se 

îmbolnăveşte. Simptomele nevrotice sunt expresia unei rezolvări inadecvate a 

tensiunilor, pe când psihozele semnifică eşecul adaptării” [14]. 
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ce formează habitudini, igiena mintală formează mentalităţi superioare de care depind 

caracterul, modelarea comportamentului, normarea relaţiilor interumane, cooperarea 

şi toleranţa între indivizi, precum şi între indivizi şi societate [51].  

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. 

Abilitatea emoţională trebuie să fie dezvoltată astfel încât coeficientul de 

emoţionalitate să reuşească să se ridice peste medie. Abilitatea emoţională va fi foarte 

utilă în creşterea şi educarea copiilor [30, p. 53].  

Inteligenţa emoţională (EQ) desemnează măsura în care te simţi, comunici şi 

descrii propriile emoţii, capacitatea de a le identifica, asuma, gestiona şi nu în ultimul 

rând, gradul în care le înţelegi şi înveţi din acestea. Un coeficient ridicat de 

Pentru a reuşi în viaţă, Goleman D. consideră că fiecare dintre noi ar trebui să 

înveţe să- şi exerseze principalele dimensiuni ale inteligenţei emoţionale [16]: 

 Conştiinţa propriilor emoţii: Să fii capabil să le recunoşti şi să le numeşti; Să fii 

în stare să întelegi cauza lor; Să recunoşti diferenţele dintre sentimente şi acţiuni; 

 Controlul (managerizarea) emoţiilor: Să fii în stare să- ţi stăpâneşti mînia şi să-ţi 

tolerezi frustrările; Să fii în stare să- ţi exprimi furia natural, potrivit, fără agresiune; 

Să fii în stare să nu te autodistrugi, să te respecţi, să poţi să ai sentimente pozitive faţă 

de tine, şcoală, familie; Să- ţi poţi manipula stresul; Să ai capacitatea de a scăpa de 

singurătate şi de anxietatea socială; 

 Motivarea personală ( exploatarea, utilizarea emoţiilor în mod productiv): Să fii 

responsabil; Să fii capabil să te concentrezi asupra unei sarcini şi să îţi menţii atenţia 

asupra ei; Să fii mai puţin impulsiv şi mai puţin autocontrolat; Să- ţi îmbunătăţeşti 

scorurile la testele de creaţie (realizare); 

 Empatia – citirea emoţiilor: Să fii în stare să priveşti din perspectiva celuilalt; Să 

înveţi să îi asculţi pe ceilalţi; Să îţi îmbunătăţeşti empatia şi sensibiliatatea la 

sentimentele celorlalţi; 

 Dirijarea (conducerea) relaţiilor interpersonale: Să- ţi dezvolţi abilităţile de a 

analiza şi înţelege relaţiile interpersonale; Să- ţi poţi rezolva conflictele şi să 

negociezi neînţelegerile; Să soluţionezi problemele din relaţiile interpersonale; Să fii 

mai deschis (asertiv, pozitiv) şi abil în comunicare; Să fii mai popular, prietenos şi 

implicat în mod echilibrat; Să fii mai implicat şi plin de tact (delicat, atent, politicos); 

Să fii prosocial şi să te integrezi armonios în grup; Să fii mai cooperant, participant, 

serviabil, de nădejde, îndatoritor; Să fii mai democratic în relaţiile de afaceri, în 

modul de a te purta cu alţii și de a-i trata [36, p. 67]. 
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intelegenţă emoţională îţi asigură o mai bună empatie şi capacitatea de a adopta rolul 

de lider [31]. 

Astfel atitudinea contează, o atmosferă de lucru placută, destinsă este preferata 

unui loc de muncă unde angajaţii sunt supuşi unor presiuni constante. Luând în 

considerare importanţa comunicării eficiente, iată 7 paşi simpli pentru imbunătăţirea 

EQ-ului: cunoaşte-te, doar ştiind care sunt limitele tale vei putea lua decizii corecte; 

ascultă-i pe ceilalţi şi încearcă să îi înţelegi; gâdeşte creativ; simplifică și începe prin 

a căuta soluţia simplă a oricărei probleme; nu lua decizii bruşte; comunică permanent 

cu cei din jurul tău; acceptă meritele celor din jurul tău [39]. 

Doar maximizând perfomanţele tale vei putea obţine cele mai bune rezultate, iar 

teoria lui Darwin poate fi atribuită şi mediului profesional unde "Cel mai mare, cel 

mai deştept şi cel mai puternic nu supravieţuiesc. În schimb, cei care reuşesc să 

supravieţuiască sunt cei care se adaptează cel mai uşor. Inteligenţa emoţională este 

calculată pe baza unor teste implicând gradul de comunicare cu ceilalţi, cunoaşterea 

de sine şi înţelegerea propriilor sentimente, exprimarea sentimentelor (fie pozitive sau 

negative), reacţia în faţa intimităţii, respectul de sine şi mândria, gradul de dificultate 

în a realiza o sarcină şi implicarea în realizarea acesteia. EQ- ul poate fi peste medie, 

mediu sau sub medie. Inteligenţa emoţională este, însă, dobândită, adică se poate 

învăţa, deoarece se bazează pe evoluţia persoanei în cadrul social, astfel obţinerea 

unor scoruri mici nu reprezintă neaparat o problemă – oamenii care au obţinut astfel 

de scoruri la teste îşi pot îmbunătăţi, în timp, relaţia cu sine şi cu ceilalţi [33]. 
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CZU: 371.3 

STRATEGII ȘI METODE DE EDUCAȚIE POZITIVĂ 

A COPIILOR ÎN SECOLUL XXI 

Silvia Șpac, dr. în pedagogie, IȘE 

Orice discuție despre rolul și rostul școlii sfârșește prin a susține că, dincolo de 

aspectele instruirii, ale dobândirii de competențe într-un domeniu sau altul, se ridică 

mult mai dificil și mai important imperativul dobândirii deprinderilor, 

comportamentelor și al însușirii valorilor comunității. La momentul actual, 

comunitatea democratică poate fi definită ca un spațiu al confruntărilor, iar cercetările 

în domeniu demonstrează, că și spațiul educativ atât școlar, cât și familial se poate 

caracteriza în același mod. Felul în care copiii sunt antrenați în acest spațiu al 

confruntărilor, valorile puse în joc de fiecare intervenție a profesorului configurează 

deprinderi fie specifice unei comunități democratice axate pe implicare, autonomie, 

gândire critică, toleranță etc., fie specifice unei comunități care stă sub semnul 

totalitarismului caracterizate prin izolare, dependență, intoleranță etc.. Investigând 

fenomenul factorului relațional în educație grupul de specialiști: Lewin, Anderson, 

Flanders, Ryans, Aebli, Grant, Ausubel, Robinson, Ball, Wittmer [3] au desprins 

următoarea idee interacțiunile sociale condiționează dezvoltarea intelectuală a 

elevului, atitudinile sale cu privire la obiectivele educative ale școlii și rezultatele 

sale, relațiile elevului cu profesorul și colegii influențează foarte mult evoluția 

atitudinilor, a conduitelor și a cunoștințelor învățate.  

În sistemul social de educație și învățământ, profesorii trebuie să se raporteze la 

cei pe care îi educă, să stabilească relații de cooperare cu părinții acestora și cu alți 

factori interesați ai societății. Ei nu educă numai la, catedră sau în clasă, ci prin 

fiecare contact relațional cu copiii și părinții, desfășoară o muncă de creștere și 

dezvoltare, de conducere și direcționare. Activitatea cadrelor didactice se desfășoară 

în fața unor individualități psihice umane în formare. De aici, derivă necesitatea unei 

maxime responsabilități în ceea ce privește comportamentele și intervențiile 

educatorului. Aceasta este perspectiva, care le conferă cadrelor didactice o poziție 

specială, unică. Ei sunt unicii adulți într-un grup de copii, în față cărora pedagogii 

devin reprezentanții lumii adulților, lumea pentru care îi pregătesc aceștia. Aserțiunile 

date scot în evidență globalitatea acțiunii educaționale.  

Influența educativă exercitată de cadrul didactic, stabilită în funcție de norme 

pedagogice și reglementări școlare, implică un raport educator-clasă, și un tip specific 

de comportament al acestuia. Statutul cadrului didactic de reprezentant al științei, de 

mediator în construirea relației elev-știință, de agent al acțiunilor educative cu 
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caracter formativ și informativ nu mai este suficient pentru a asigura eficiența 

acțiunilor pedagogice.  

Activitatea unui cadru didactic performant nu se reduce la posesia cunoștințelor 

de specialitate, ci derivă și din capacitatea acestuia de a alterna strategii didactice, 

adaptându-le situațiilor educaționale, de a repartiza responsabilități elevilor, de a 

mobiliza elevii la cooperare în grup, de a valorifica valențele relației profesor-elev în 

sensul unui dialog real. În contextul dat se conturează gradul de individualizare a 

strategiilor de intervenție ale cadrului didactic, care oferă acestuia posibilitatea de a-și 

arăta respectul față de personalitatea fiecărui elev, de a crea șansele intensificării 

motivației intrinseci. Astfel, la nivelul relațiilor de grup se pot realiza cu timpul 

anumite nuclee în jurul unor lideri. În individualizare, fiecare face un lucru diferit, 

potrivit cunoștințelor și aptitudinilor sale și determină modul în care elevii 

maximizează pedepsele sau recompensele.  

În sistemul neindividualizat toți elevii sunt poziționați la același standard, 

realizând aceleași sarcini, fiind evaluați după criterii identice, ceea ce poate induce o 

presiune asupra elitelor, pentru a scădea performanța din punct de vedere profesoral, 

elevii sunt nemotivați și frustrați. Un minus al individualizării îl constituie acela că 

copilul nu are realmente oportunitatea de a observa competența profesorului, cele 

zece minute acordate săptămânal unui asemenea exercițiu relațional fiind 

insuficiente. Apare stringenta întrebare ce metode, tehnici pot fi aplicate pentru un 

management eficient al clasei de elevi astfel încât să creștem niște copii cooperanți, 

încrezători și sufletiști? Ne confruntăm astăzi cu încercarea de a reinventa educația. 

Metodele tradiționale de educație și de abordare, care erau potrivite în trecut, nu mai 

pot fi aplicate copiilor de astăzi. Copiii zilelor noastre sunt altfel, iar rolul nostru 

constă în furnizarea unui mediu sigur și protector, care să-i dea copilului șansa de a se 

dezvolta și de a-și exprima potențialul. Lumea trăiește o criză a educației. În ultimele 

două sute de ani, societatea a trecut printr-o istorică și dramatică schimbare în sensul 

obținerii unei mai mari libertăți individuale și a mai multor drepturi. În fiecare zi 

crește numărul mesajelor cu privire la violența copiilor și a adolescenților, la puțina 

prețuire de sine a acestora, la Boala Deficitului de Atenție, la folosirea drogurilor, la 

sinucideri.  

Atât profesorii cât și părinții pun sub semnul întrebării atât vechile metode de 

educație cât și pe cele noi. Nimic nu mai pare să meargă și problemele copiilor noștri 

continuă să crească. Prea multe ore în fața televizorului, prea multe reclame sau prea 

multă violență și sex pe micile ecrane și în filme sunt considerate de unii ca singurele 

lucruri vinovate de această situație. Cu certitudine, societatea și modul în care aceasta 
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ne influențează copiii este o componentă a problemei, dar cea mai mare parte a 

problemei începe acasă. Problemele copiilor noștri încep acasă și pot fi rezolvate tot 

acasă. Părinții pot încerca să schimbe societatea, dar trebuie să realizeze de asemenea 

că ei dețin puterea și abilitatea de a crește copii puternici, optimiști, cooperanți și 

toleranți. Astfel, pentru a face față schimbărilor din societate, părinții trebuie să-și 

schimbe atitudinea față de educație. În timpul ultimelor două sute de ani, societatea a 

trecut printr-o istorică și dramatică schimbare, în sensul obținerii unei mai mari 

libertăți individuale și a mai multor drepturi. Chiar dacă societatea noastră modernă 

este după principiile libertății și ale drepturilor omului, părinții se folosesc în 

continuare de metodele de educație ale întunecatului Ev Mediu. E nevoie ca părinții 

să-și modernizeze metodele de educație pentru a crește copii și adolescenți sănătoși și 

cooperanți.  

Modul de abordare a educației din trecut urmărea să formeze copii ascultători. 

Actualmente, e necesar să recurgem la metodele recomandate de educația pozitivă, 

scopul căreia este de a forma copii cu voință puternică, dar cooperanți, care să 

demonstreze atitudine pozitivă și responsabilă față de sine și cei din jur, să aprecieze 

comportamentele proprii și ale altor persoane, dând dovadă de atitudine critică și 

comunicare asertivă. Așa cum lumea întreagă este astăzi altfel, și copiii noștri sunt 

diferiți. Nu mai răspund unei educații bazate pe sentimentul de teamă. De fapt,vechea 

metodă a fricii slăbește controlul atât a părintelui cât și educatorului. Amenințarea cu 

pedeapsa nu face decât să-i întoarcă pe copii împotriva părinților și a profesorilor, să-

i determine să fie neascultători. Intimidarea cu ajutorul vocii/amenințărilor și a 

pedepselor/violenței nu mai aduce controlul, ci doar anihilează voința copilului de a-l 

face să asculte și să coopereze. Astăzi, copiii sunt mult mai sofisticați și mai 

conștienți. Ei recunosc un lucru nedrept sau abuziv și nu tolerează. Se simt revoltați și 

se răzvrătesc. Important este să recunoaștem că pedeapsa și amenințarea cu pedeapsa 

micșorează căile de comunicare. În loc să fim o parte a soluției, adulții implicați 

(părinții, pedagogii) pot deveni o parte a problemei. Pedeapsa transformă 

părintele/adultul într-un dușman de care copilul se ascunde, în locul unui 

părinte/adult spre care să se îndrepte pentru ajutor. Ridicarea vocii la copii 

diminuează capacitatea de a asculta. Pentru a avea succes la școală binomul părinte-

profesor are nevoie de metode bazate pe comunicarea asertivă. Iar aici se regăsesc și 

metodele de educație pozitivă axate pe cooperare și renunțare la pedepsirea și 

amenințarea copiilor.  

Crearea cooperării presupune învățarea modului eficient de stăpânire a copiilor 

prin voința lor de a asculta și răspunde la întrebările formulate. Trebuie să știm că 
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comenzile, ordinele ferme nu dau roade. Vom enumera în continuare câteva tehnici 

care demonstrează forța educației pozitive: 

1) Cereți dar nu ordonați. Alternativa educației pozitive la ordine, comenzi și 

cicălire este: cererea sau solicitarea. Este o schimbare foarte simplă, dar cere multă 

practică. De exemplu, în loc să spuneți:  

Du-te și te spală pe dinți,  

spuneți:  

Vrei să te duci și să te speli pe dinți? 

În loc de: 

Nu mai sta în fața televizorului,  

spuneți:  

Vrei să deconectezi televizorul? 

Important în comunicarea cu copiii să ne asigurăm că atunci când vorbim sau 

cerem ceva să folosim cuvintele: Ai vrea să… în loc de: Ai putea să….Primul este 

privit ca o întrebare, în timp ce al doilea creează îndărătnicie și confuzie. Când 

întrebăm: Poți să-ți faci temele? punem un semn de întrebare asupra acestei 

competențe. Pentru a motiva cooperarea, trebuie să fim foarte direcți și foarte clari 

când vrem să obținem realizarea unui lucru. Folosirea expresiei: Ai vrea să…trezește 

motivația copilului, pune capăt îndărătniciei acestuia și îl invită să coopereze. Micile 

schimbări de cuvinte aduc un șir de provocări și rezultate bune nu numai în cazul 

copiilor dar și adulților. O altă tehnică a educației pozitive prevede:  

2) Renunțați la întrebările retorice. Când ai de gând să-ți pregătești temele? 

Evitarea întrebărilor retorice nu numai că ajută la crearea cooperării, ci îi împiedică 

pe copii să vină în contact cu mijloacele și adresările sărace de comunicare. Una din 

cele mai importante tehnici pe care trebuie să o dețină toți cei implicați în procesul de 

formare și educare a generației în creștere este de a fi direcți, mai ales în cazul 

băieților. De obicei, fetele arată ce le nemulțumește, dar n-o fac printr-o cerere. În 

contextul dat putem obține un rezultat direct, formulând corect cerința analizând 

următoarele exemple.  

Drept mesaj negativ poate fi: Copii, faceți prea multă gălăgie. Un ordin implicit 

este considerată exprimarea: Faceți liniște.  

O cerință pozitivă cu efecte benefice: Ați vrea,vă rog să faceți liniște? 

Reformulând mesajele negative ca îndemnuri eficiente la acțiune, copilul cooperează 

și se concentrează asupra realizării sarcinii.  

O tehnică eficientă este și cea de a renunța la explicații, esența căreia constă în 

faptul de ai motiva pe copii prin înaintarea unei cerințe, nu ca ordin sau o comandă. 
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În încurajarea și sporirea cooperării, renunțarea la explicații va aduce o mare 

schimbare. Analizând explicația Te-ai uitat prea mult la televizor astăzi, este mai 

rațional să-l incluzi pe copil în discuție ,provocându-l astfel Vreau să faci altceva în 

timpul tău liber.  

O modalitate mai bună de a înainta o cerință ar fi Ai vrea să închizi televizorul și 

să faci altceva? Este incorect de a ține predici și explicații atunci când înaintăm 

realizarea unei sarcini/cerințe. Singurul moment prielnic în care sunt utile predicile și 

explicațiile, indiferent de vârstă este atunci când o cer și le așteaptă însăși copiii. De 

aceea ar fi bine de a renunța de a mai ține predici. Copiii se împotrivesc acestor 

predici mai ales atunci când încercăm fie să-i motivăm să facă ceva, fie să le 

explicăm ce au făcut rău. În ambele cazuri predicile nu numai sunt inutile, dar și 

ineficiente. Dacă copiii nu ne cer această informație, deși ar putea fi bună, importantă 

și folositoare, ea va crea și mai multă îndărătnicie și rezistență din partea lor.  

Cea mai importantă metodă în obținerea cooperării la copii atât în mediul școlar 

cât și familial este folosirea cuvintelor/expresiei magice „Hai s-o facem împreună„. 

Incluzând cerința în contextul unei invitații de a se alătura la îndeplinirea anumitor 

activități vom stabili o legătură și o relație naturală cu copiii, vom putea obține o mai 

mare cooperare. Educația pozitivă oferă un șir de metode nu numai de a întări 

cooperarea dar și de a micșora rezistența, împotrivirea, îndărătnicia din partea 

copiilor.  

Copiii trebuie să simtă întotdeauna că sunt ascultați, așa cum ascultă și ei. În 

felul acesta își formează trăsături de personalitate clare și pozitive, împotrivindu-se 

din când în când cerințelor noastre. În loc să pretindă supunere, metodele educației 

pozitive folosesc împotrivirea copiilor ca un mijloc, care să le întărească voința de a 

coopera. Cele patru metode pe care ni le oferă educația pozitivă în scopul micșorării 

rezistenței la copiii noștri sunt: 

1) Ascultarea și înțelegerea  

2) Pregătirea și coordonarea  

3) Distracția și îndrumarea  

4) Ritualul și ritmul. 

Pentru a le înlătura rezistența și a le simți nevoia intimă de a coopera, copiii au 

nevoie de înțelegere, coordonare, ritm și orientare. Deși nevoile enumerate sunt 

universale, fiecare copil este unic și o anumită nevoie poate să predomine. Toate sunt 

importante pentru copii, dar unele nevoi sunt mai importante și specifice 

particularităților individuale pentru fiecare copil. Unii reacționează bine la ascultare 

și înțelegere, în timp ce alții necesită pregătire și orientare. Satisfacerea anumitor 
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nevoi conduce la obținerea imediată a unor reacții pozitive a copiilor noștri, în funcție 

de temperamentul unic al fiecăruia. Cunoașterea temperamentului copilului ne ajută 

să-l încadrăm într-o anumită categorie în funcție de care să aplicăm una dintre cele 

patru metode sugerate de educația pozitivă. Deși, un copil poate avea un anumit 

temperament predominant, aceasta nu înseamnă că nu are câte puțin și din celelalte. 

Făcând o revizuire a trăsăturilor specifice fiecărui temperament putem afirma că 

copiii sensibili au nevoie de ascultare și înțelegere. Aceștia reacționează cel mai bine 

dacă sunt ascultați și înțeleși. Ei au nevoie de înțelegerea și recunoașterea suferințelor 

și luptelor lor, să știe că nu sunt singuri și că cineva suferă odată cu ei. Acești copii au 

nevoie de mesaje clare, explicite și de timp pentru a-și putea depăși suferințele și 

supărările. 

Împărtășirea poverilor interioare și a suferinței lor cuiva din preajma lor 

(părinților, profesorilor, colegilor) constituie o ușurare agreabilă. Este important să 

conștientizăm că având asemenea copii în colectivul clasei e necesar să-i 

monitorizăm în formarea relațiilor și a prieteniilor, care le ia mai mult timp decât 

celorlalți copii. Odată împrietenindu-se cu cineva, sunt foarte loiali, și suferă foarte 

mult atunci când sunt trădați. Abilitatea de a învăța să uite și să ierte este necesară de 

a o forma la acești copii. 

Copiii ce dau dovadă de un temperament activ au nevoie de pregătire și 

coordonare. 

Copiii activi trebuie să știe întotdeauna dinainte care este planul, care sunt 

regulile și cine este șeful. Pentru a micșora rezistența acestor copii, trebuie să gândim 

în perspectivă și să-l orientăm arătându-i clar care sunt limitele, regulile și scopul. 

Acești copii preferă să fie mereu în centrul atenției și să se afle acolo unde se 

întâmplă ceva. Bineînțeles că întotdeauna vor ca dreptatea să fie de partea lor. Pentru 

a le micșora rezistența și împotrivirea e necesar de a le trasa sarcini. Acordându-le 

acestor copii rolul de lider și sarcini clare de a ghida, scoatem la iveală tot ce au mai 

bun, iar abundenta lor energie se poate revărsa fără să le mai creeze probleme. Sunt 

foarte importante recunoașterea faptelor și realizărilor acestor copii și iertarea 

greșelilor pe care ei le fac.  

Copiilor activi nu le este plăcut să stea în bancă sau într-un singur loc și să 

asculte. Ei mereu sunt în mișcare și cel mai bine învață făcând ceva și participând la 

activitățile pe care le fac ceilalți. Atunci când se abat de la reguli și se opun cerințelor 

Acești copii sunt mai puțin preocupați de reacțiile lor interioare în fața vieții și 

sunt mult mai interesați să aibă influență asupra celorlalți. Ei sunt preocupați de 

fapte, acțiuni și rezultate.  
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înaintate cea mai reușită metodă este de a-l implica în activitatea comună, motivându-

l și invitându-l să se alăture. Discuțiile și conversațiile lungi nu sunt eficiente pentru 

asemenea copii și deseori le privesc ca o pedeapsă. În schimb, copiilor activi le place 

lauda și încurajarea pentru rezultatele obținute și nu le place deloc să li se spună că au 

greșit. Observațiile și corectările în fața celorlalți colegi nu le acceptă, dacă sunt 

corectați fără martori se opun mai puțin și nu adoptă o poziție defensivă. 

Copiii sociabili au nevoie de distracție și îndrumare. 

Ei sunt interesați de multe lucruri și au o mare nevoie de stimulare. Le plac 

schimbările și se opun să se concentreze asupra unui lucru. Deseori nu duc la bun 

sfârșit un lucru și trec la altă experiență. 

O componentă a procesului lor de învățare este haosul. Acești copii trec de la o 

activitate la alta precum fluturii. Au nevoie de timp ca să exploreze, să experimenteze 

și să descopere viața. Sunt foarte ușor de distras și au nevoie de multă monitorizare și 

îndrumare pentru a ști ce au de făcut. Atunci când se opun cerințelor trebuie doar de 

reorganizat activitatea și să experimenteze noua posibilitate fie prin cântec, dans sau 

alte activități de creație, făcându-le plăcute și fericite secvențele de muncă. 

Fericirea este o abilitate care se dezvoltă la vârsta cuprinsă între șapte-

paisprezece ani. Prea mult efort intelectual sau prea multă responsabilitate și muncă 

restrâng capacitatea unei persoane de a fi fericită în viață. Iar în contextul dat, e 

necesar de folosit distracția și odihna ca mijloc de reorientare, comunicând cu copilul 

apoi invitându-l să participe, oferindu-i ocazia să exploreze și să-și dezvolte atenția, 

concentrarea. Acești copii au tendințe de a fi jucăuși, vioi, nerăbdători, își fac ușor 

prieteni sunt rezistibili, serviabili, nu poartă pică, nu se atașează profund și nu pot fi 

răniți ușor. Sprijinul adulților, ajutorul acestora prin cuvinte încurajatoare și susținere 

este cel mai potrivit remediu pentru copiii sociabili.  

Copiii receptivi au nevoie de ritual și ritm.  

Sunt cei mai buni la suflet și mai grijulii copii. Au nevoie de mai mult timp 

pentru a-și face treburile într-o liniște obișnuită și cel mai mult se împotrivesc la 

schimbare. Nu pot lua decizii rapide și n-ar trebui întrebați ce vor, ce gândesc sau ce 

simt. Copiii receptivi participă observând, este ca și cum ar participa și el la activitate 

prin ceilalți. Este necesar de le propus sarcini de lucru care să-i atragă și să le 

cucerească atenția. Dacă nu primesc ajutor și orientare, s-ar putea să nu-și dezvolte 

nici un fel de interes. Siguranța rutinei obișnuite, a ritualurilor și a unei vieți ritmice îi 

ajută să-și asume treptat riscurile pe care le presupune realitatea. 
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Copiii receptivi se simt iubiți când li se îndeplinesc speranțele. 

Activitățile nonformale, făcute într-un moment anume pot deveni un ritual și pot 

fi reținute cu ușurință. Un ritual poate lua naștere și atunci când spunem și accentuăm 

un anumit lucru de câteva ori, spre exemplu Înainte de culcare neapărat citesc o 

poveste. Putem inventa mai multe ritualuri importante care să aducă ritmul în viața 

uni copil. Dacă copiii receptivi sunt obișnuiți cu ritmul de care au nevoie, aceștia își 

dezvoltă puterea și capacitatea de organizare, pot depăși obstacolele și dificultățile în 

procesul de învățare și-și pot realiza scopurile.  

Metodele de educație pozitivă axate pe satisfacerea nevoilor pe care le au copiii 

reduc momentele de criză, de rezistență și încăpățânare din partea acestora, îi 

determină să fie cooperanți, să-și formeze trăsături de personalitate clare și pozitive. 

Adaptarea corectă a metodelor de educație pozitivă contribuie la formarea și 

dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieți de succes a copiilor secolului nostru. 

Câteva dintre acestea sunt: iertarea, a semenilor și a lor, dărnicia, capacitatea de a 

amâna primirea răsplății, prețuirea de sine, răbdarea, perseverența, respectul pentru 

ceilalți și respectul de sine, cooperarea, compasiunea, îndrăzneala și capacitatea de a 

fi fericiți. Această abordare nouă, împreună cu dragostea și sprijinul nostru al familiei 

și al școlii le va oferi copiilor posibilitatea să se dezvolte, să fie capabili să-și trăiască 

viața din plin.  
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Elementele comunicării didactice, fără să fie exclusive, se regăsesc și în alte 

contexte comunicaționale: religioase, medicale, comerciale, diplomatice, iar o serie 

dintre aceste aspecte pot fi considerate, prin frecvența lor, elemente de specificitate 

ale comunicării didactice. 

Dimensiunea explicativă a discursului didactic este pronunțată, deoarece el 

vizează înțelegerea celor transmise. O învățare eficientă are ca premisă înțelegerea 

conținutului propus, condiție obligatorie și primară pentru continuarea procesualității 

învățării. „Dacă înțelegere nu e, nimic nu e!” s-ar putea spune. De aici o marcă a 

comunicării în clasă pusă permanent sub semnul lui „Deci, ați înțeles!” și axată pe 

“deblocarea” și antrenarea potențialității cognitive a elevului. 

Ca o consecință directă și imediată, apare caracteristica structurării comunicării 

didactice conform logicii pedagogice, Aceasta fără a face reducere la criteriul 

adevărului științific, are ca primă cerință facilitarea unui adevăr, și nu simpla lui 

enunțare. Profesorul care doar propune/ impune adevărurile domeniului specialității 

sale, dar nu face efort pentru ca ele să fie înțelese și acceptate de copii ca “bunuri 

simbolice personale” nu poate fi considerat profesionist. Este de înțeles, astfel, 

deoarece în structurarea conținuturilor programelor școlare, dar și în prezentarea 

informațiilor în actul de comunicare didactică, se acordă prioritate logicii pedagogice 

(vizează înțelegerea), față de cea științifică (vizează adevărul) sau cea istorică 

(vizează cronologia descoperirii adevărurilor științifice) [1, p. 235]. 

Legat de particularitatea structurării comunicării didactice conform logicii 

pedagogice, este evident rolul activ pe care îl are profesorul față de conținuturile 

științifice cu care va opera. În procesul de informație, obligatoriu contextului 

didactic, profesorul acționează ca un veritabil filtru ce selecționează, organizează, 

personalizează, în funcție de destinatar și cadru, conținuturile literaturii de 

specialitate, ghidat fiind de programa în vigoare și de manualul pentru care a opta [4]. 

Un aspect special al comunicării didactice îl reprezintă transferul autorității de 

statut (normal la nivelul relației cu grupa) asupra conținuturilor, sub forma 

argumentului autorității. Pentru cei care învață apare astfel riscul (cu atât mai prezent, 

cu cât elevii sunt mai mici) ca un lucru să fie considerat adevărat sau fals nu pentru că 

acesta este demonstrabil, ci pentru că parvine de la o sursă cu autoritate (“Scrie în 

carte!”,” Așa ne-a spus doamna învățătoare,” “ Așa este formulat în programă”). 

CZU: 371.3 

ELEMENTE DE SPECIFICITATE ALE COMUNICĂRII DIDACTICE 
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Combinarea în cadrul comunicării în clasă, a celor două forme verbalul și scrisul 

este o realitate. De aici o serie de particularități de ritm (scrisul este de șase ori mai 

lent decât rostirea), de formă (accentuarea compensatorie a dimensiunii paraverbale 

din comunicarea profesorului atunci când elevii iau notițe și pierd o parte din 

informația nonverbală), de conținut (diminuarea și chiar pierderea dimensiunii 

afectiv-atitudinale în cazul comunicării scrise). 

Personalizarea comunicării didactice face ca același cadru instituțional, același 

conținut formal (programă, manual), același potențial uman (grupa/grupele de elevi) 

să fie explorat și exploatat diferit de profesori. În funcție de propriile particularități de 

structură psihică și de filosofia educației la care aderă, conștient sau nu, profesorul 

accentuează una sau alta dintre dimensiunile comunicării, cea informativă, cea 

relațională, cea pragmatică etc, creând premise de răspuns complementar din partea 

elevilor sau a cadrului instituțional în care activează [1, p. 236]. 

Regulile comunicării didactice eficiente sunt:  

 să asculți, adică să ții cont de părerea și interesele celorlalți; 

 să observi, adică să te intereseze ceea ce se întâmplă în cadrul situației de 

comunicare și să înțelegi starea receptorilor; 

 să analizezi și să cunoști situația receptorilor; 

 să te exprimi, adică să-ti expui punctele de vedere și sentimentele vis-a-vis de 

obiectul comunicării; 

 să controlezi, adică să urmărești calitatea și eficiența comunicării. 

Competența comunicațională pentru profesor presupune achiziții de cunoștințe și 

abilități din mai multe domenii: 

 cunoașterea influenței contextului comunicațional asupra conținutului și formei 

comunicării, precum și adaptarea comportamentului de comunicare la acesta; 

 cunoașterea regulilor comunicaționale și a impactului comunicării paraverbale și 

nonverbale în cadrul comunicării didactice; 

 cunoașterea psihologiei umane și școlare, abilitate de relaționare cu elevii; 

 cunoașterea culturii interlocutorilor, deoarece limbajul nonverbal diferă de la o 

cultură la alta, iar ceea ce este considerat eficient în comunicare pentru o cultură 

poate fi ineficient pentru o alta [7]. 

Într-o viziune interactivă asupra comunicării didactice, inițiativa aparține și 

elevului. Inițiativa elevului se referă mai puțin la conținutul cognitiv al științei pe care 

trebuie să și-l însușească și mai mult la modul cum poate face acest lucru. Semnalele 

verbale, dar mai ales, nonverbale emise conștient sau involuntar de către elev în 
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timpul activității sunt recepționate de către profesor, acesta le decodifică și-și 

adaptează din mers conduita comunicațională informațiilor primite. Activitatea celor 

doi termini ai relației pedagogice se centrează, în fiecare moment dat, pe educator sau 

pe educat, în funcție de conținutul ei, de metodele și mijloacele didactice folosite de 

profesor, dar îi vizează permanent și pe unul și pe ceilalți. Adaptarea 

comportamentului comunicațional al profesorului este conștientă și urmărită 

sistematic, cea a elevului este, în mare măsură, spontană [8]. 

Pe lângă trăsăturile analizate, se pot enumera o serie de trăsături care contribuie 

la crearea unui univers specific al comunicării didactice: 

 ritualizarea și normele nescrise permanent prezente („Nu vorbi neîntrebat!”, 

„Ridică-te în picioare când răspunzi!”, „Când profesorul vorbește, se ascultă 

doar”!); 

 combinarea permanentă a comunicării verticală cu cea orizontală în forme 

organizate (lucrul pe grupe, sarcini colective) sau spontane, legale sau ilegale 

(“circuitul” unei fițuici, suflatul); 

 finalismul accentuat al comunicării, subordonată permanent obiectivului didactic 

urmărit. De aici libertatea limitată a partenerilor, profesorii și elevii, de a alege 

conținuturi ad-hoc; 

 animarea selectivă a partenerului-grupă/elev, în funcție de reprezentările deja 

fixate ale profesorului (“clasă amorfă”, “elev slab”, “elev conștiincios”); 

 dominarea comunicării verbale de către profesor în proporție de peste 60-70%, 

la care se asociază și tutelarea de ansamblu a actului de comunicare [3]; 

 redundanța, cantitativ și calitativ specială, impusă de necesitatea înțelegerii 

corecte a mesajului [6]. 

Comunicarea didactică este proiectată și se desfășoară în vederea realizării unor 

obiective instructiv-educative anterior stabilite, motiv pentru care: vehiculează 

conținuturi purtătoare de instruire; urmărește influențarea, modificarea și stabilizarea 

comportamentelor individuale și de grup; generează învățare, educație și dezvoltare 

în același timp; presupune o implicare activă a educatului în actul comunicării [5. 

p.234]. 

Pentru a fi eficace, comunicării didactice i se cer anumite caracteristici: 

Ale profesorului: claritatea mesajelor, precizia acestora, utilizarea unui limbaj 

adecvat și accesibil elevilor, utilizarea unui limbaj adecvat (corect din punct de 

vedere științific), structurarea logică a mesajelor transmise, prezentarea interesantă a 

conținutului instruirii, asigurarea unui climat adecvat comunicării. 
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Ale elevilor:  

 să aibă capacitate de concentrare (pentru a putea recepta și înțelege mesajul 

profesorului); 

 să posede cunoștințele anterioare necesare învățării ce urmează;  

 să fie motivați pentru a învăța ( în general, și la un anumit obiect de studiu, în 

particular); 

- să cunoască limbajele utilizate (de profesor sau de calculator, cazul instruirii 

asistate de acesta). 

În comunicarea didactică profesorul trebuie să-i facă pe elevi să simtă că are o 

vocație în această direcție, că este un partener de încredere, care dorește un dialog 

autentic. Competența de comunicare se va manifesta și prin capacitatea de ascultare a 

elevilor. Cei mai apreciați profesori sunt cei care permit libertatea de exprimare a 

elevilor, care nu-i fac nici să se simtă judecați, nici manipulați, nici sfătuiți, ci cei care 

le oferă sentimentul de siguranță și libertatea comunicării. 
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Rezumat. Valorificarea strategiilor didactice denotă corelaţia acestora la nivelul activităţii practice 

de predare-învăţare-evaluare, realizabilă în cadrul procesului de învăţământ. Strategiile didactice 

centrate pe elev dezvoltă optimizarea procesului educațional prin alegerea adecvată a modului de 

combinare a metodelor, procedeelor, mijloacelor de învăţământ și formelor de organizare. 

Cuvinte-cheie: instruire interactivă, strategii, elev, particularități individuale, diferențierea învățării. 

Summary: The development of teaching strategies shows a correlation among them on the level of 

practical activities of teaching-studying-evaluation, achievable within the process of education. The 

teaching strategies centered on the pupil develop the optimization of the educational process 

through an adequate choice of the manner of combination of methods, procedures, means of 

teaching and forms of organization. 

Keywords: interactive education, strategies, pupil, individual particularities, differentiation of 

studying. 

În teoria și practica educațională contemporană, problematica instruirii 

interactive cunoaște noi abordări științifice, complexe, interdisciplinare. Studiile 

științifice și achizițiile înregistrate în domeniul științelor educației au relevat rolul 

pozitiv al dimensiunii sociale asupra învățării, conducând la identificarea sintagmei 

de instruire interactivă. Cei mai reprezentativi pedagogi ai diferitor epoci istorice s-au 

preocupat de găsirea unor modalități eficiente de asigurare a caracterului interactiv al 

învățământului. În acest context, instruirea interactivă reprezintă un tip superior de 

instruire, care se bazează pe asigurarea interactivității subiecților instruirii, respectiv 

pe implicarea și participarea lor activă și deplină (intelectuală/cognitivă, afectiv-

motivațională și psihomotorie) în procesul propriei formări [1]. 

Centrarea pe elev este o abordare complexă, ce necesită construirea în timp a 

unei experienţe de învăţare pozitive şi semnificative, într-o relaţie democratică. 

În practica educațională există anumite caracteristici ale activității educaționale 

centrate pe elev și anume: 

 se axează pe cunoaşterea de către cadrul didactic a caracteristicilor individuale și 

de vârstă ale elevilor; 

 valorifică potenţialul intelectual al elevilor; 

 porneşte de la nevoile şi interesele specifice ale elevului; 

 vizează formarea competenţelor şi asimilarea conţinuturilor specifice; 

 implică activ copilul în planificarea, realizarea şi evaluarea activităţilor; 

 reprezintă o experienţă de învăţare pozitivă; 
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 permite transferul la alte situaţii educaţionale formale sau nonformale. 

A-i învăţa pe elevi cum să înveţe înseamnă a le forma tehnici, priceperi de muncă 

intelectuală. 

În acest context, utilizarea eficientă a strategiilor didactice contribuie :  

• la formarea concepţiei despre lume, la dezvoltarea proceselor intelectuale; 

• la reactualizarea cunoştinţelor, la mobilizarea atenţiei, stimularea curiozităţii şi 

interesului, la dezvoltarea creativităţii; 

• la formarea la elevi a unui stil individual de muncă, a stimulării spiritului de 

investigaţie, a curajului în argumentare şi susţinerea unor opinii personale; 

• la transformarea motivaţiei extrinseci, întemeiate pe recompense şi pedepse, 

într-o motivaţie intrinsecă, întemeiată pe curiozitate şi satisfacţii, pe competenţe; 

• la dezvoltarea imaginaţiei care constituie un simbol ce permite subiectului să 

evoce orientarea totală [6, p.36]. 

Strategiile de predare centrate pe elev contribuie la facilitarea învăţării, îl ajută 

pe elev să se dezvolte, să înregistreze progrese. În acest context, strategiile didactice 

se aleg în funcţie de caracteristicile specifice ale fiecărui elev, de stilul de învăţare, 

profilul inteligenţelor multiple, dar şi de tipul de învăţare adecvat. 

Pentru a sprijini instruirea centrată pe elev şi utilizarea metodologiilor moderne, 

se va pune accent pe strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de 

învățare. 

Tendința pentru implicarea activă a elevilor în învăţare este de a înţelege 

preferinţele pentru învăţare, stilul de învăţare, cu influenţe pozitive sau negative 

asupra performanţelor elevilor. În opinia lui G. Pănişoară şi I. Pănişoară, un număr 

considerabil de cercetări au arătat că perceperea libertăţii de alegere reprezintă un 

element motivaţional important pentru fiecare dintre noi; astfel, se presupune că 

suntem mai motivaţi să realizăm anumite lucruri atunci când considerăm că decizia 

de a o face ne-a aparţinut, decât dacă ne-a fost impusă [4, p.133].  

Diferenţierea procesului educaţional vizează adaptarea activităţii didactice la 

particularităţile individuale şi la tipurile de personalitate. 

Se disting doua tipuri de diferenţiere: exterioară și interioară. Prin diferenţierea 

exterioară se inţelege selectarea elevilor în grupe (clase sau şcoli) dupa înclinaţii, 

profesii. Prin diferenţierea interioară se concretizează abordarea individuală a 

elevilor, în funcţie de caracteristicile lor psihice (a capacităţilor de învăţare) şi 

coordonarea raţională a procesului de învăţământ, prin diversificarea formelor de 

instruire individuală, formală şi de grup [3, p. 83-93]. 

Tehnologia învăţări diferenţiate reprezintă totalitatea deciziilor organizaţionale 
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şi strategiilor de învăţare diferenţiată. După particularităţile psihice individuale ale 

elevilor se deosebesc următoarele diferenţieri [6]: 

- după structura vârstei (clase, grupe de elevi, paralele de vârstã, grupe de diferite 

vârste); 

- după sex (masculine, feminine, clase /grupe mixte); 

- după interes (umaniste, reale, fizico-matematice, biologico-chimice şi alte grupe, 

orientări); 

- după nivelul dezvoltării intelectuale (nivelul performanţelor); 

- după tipurile de personalitate (tipul de gândire, al dominantei de caracter şi 

temperament etc.). 

Conform caracterizării elementului procesual al tehnologiei instruirii diferenţiate 

putem concretiza următoarele aspecte: diferenţierea (diversificarea) învăţării 

răspunde solicitării de a satisface nevoile abordării individuale a elevilor. 

Diferenţierea învăţării se realizează prin organizarea învăţământului după grade, 

profiluri, instituţii şcolare sau discipline şi activităţi, cum sunt: şcoli, tipuri (profiluri), 

clase şi grupe specializate, cercuri pe obiecte, consultaţii şi meditaţii ce întrunesc 

anumite grupuri de elevi cu particularităţi individuale relativ asemănătoare [2, p.193-

195]. 

În prezent se utilizează anumite strategii didactice în baza dezvoltării gândirii 

critice la vârsta şcolară mică prin modalităţi practice de valorificare a metodelor, 

tehnicilor, mijloacelor didactice în vederea eficientizării actului educaţional. După 

tipul de metode şi tehnici de rezolvare de probleme prin stimulare sunt 

recomandabile: metoda brainstormingului, metoda frisco, studiul de caz, 

brainskeching, brainwriting, philips 6-6, cubul, clusteringul, grafiti, problematizarea, 

utilizate într-o formă mai simplă la nivelul elevilor mici [6, p.33]. 

După tipul de metode şi tehnici de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi 

priceperilor pot fi utilizate: tehnica lotus, reţeaua de discuţii. După tipul de metode 

de predare-învăţare sunt adecvate: metoda gândeşte-perechi-prezintă, asociaţii libere, 

jig-saw. După tipul de evaluare sunt recomandabile următoarele metode şi tehnici: 

evaluare reciprocă, portofoliu, eseu, procedeul întrebărilor, metoda 6-3-5, 

autoevalurarea. 

„Brainstorming” provine din cuvintele brain=creier şi storm=furtuna, plus 

desinenţa -ing, specifică limbii engleze. În traducere ar însemna "furtună în creier", 

efervescenţă de idei sau o stare de intensă activitate imaginativă, fapt care i-a atras 

brainstormingului şi denumirea de asalt de idei [6, p. 95]. Esenţa brainstormingului 

pe roluri constă în separarea intenţionată a actului imaginaţiei de faza gândirii critice, 
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obiective, raţionale. Astfel a apărut și o altă denumire: evaluarea amânată/ suspendată 

(sau suspendarea evaluării). Iată, deci, două sinonime frecvente pentru brainstorming: 

asalt de idei şi evaluare amânată. 

Tehnica cubului este una de examinare a subiectului, de organizare a 

cunoştinţelor privind un subiect [6, p.90]. Cubul ca obiect are 6 feţe pe care sunt 

scrise verbele ce denumesc operaţiile de gândire: 

1. Descrie – defineşte: înainte de a începe să comunicăm despre ceva, precizăm 

termenii. 

2. Compară: esenţa comparaţiei constă în a lega subiecte şi informaţii noi cu cele 

deja asimilate. 

3. Asociază: fiecare subiect examinat poate declanşa diverse asociaţii, îndreptându-

i pe elevi spre diverse asociaţii. 

4. Analizează: aceasta presupune descifrarea structurii unui obiect, interpretarea 

legăturilor dintre constituienţi şi a constituienţilor ca elemente ale întregului. 

5. Aplică: elevii vor releva ce se poate face cu subiectul sau cum poate fi utilizat. 

6. Argumentează pro sau contra: aceasta determină aprecierea argumentativă a 

valorii acestui subiect. 

Aplicarea în practica educaţională a strategiilor în baza dezvoltării gândirii 

critice a implicat utilizarea combinată a diverselor tehnologii. 

Sinelgul este o tehnică de lectură interogativă/analitică a unui text, lectură care 

se operează la etapa de realizare a sensului, după ce, în cadrul evocării, s-au actualizat 

unele informaţii. Sinelgul este un mijloc de monitorizare a înţelegerii textului [6, p. 

90]. Pentru elevii din clasele primare se recomandă folosirea a cel mult două semne. 

Folosirea semnului “V”, “Aceasta ştiu”, “?”, sau “-“, pentru “Aceasta nu ştiu”. 

Aplicarea în cadrul activității implică parcurgerea următorilor paşi: 

 Citiţi atent textul. 

 Puneţi un „V” pe margine, dacă informaţia citită confirmă ceea ce ştiaţi. 

 Puneţi un "-" pe margine, dacă informaţia pe care aţi citit-o nu o cunoaşteţi. 

După ce se încheie lectura, textul citit se analizează din perspectiva semnelor 

aplicate pe margini. Pentru monitorizare, se completează un tabel. 

Metoda ciorchinelui. Este o metodă didactică, utilizată individual sau în grup, 

care constă în evidenţierea de către elevi a legăturilor dintre idei, pe baza găsirii altor 

sensuri ale acestora şi a relevării unor noi asociaţii. 

Etape de realizare: 

I. Scrierea unui cuvânt/ a unei propoziţii – nucleu; 
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II. Găsirea unor cuvinte/ sintagme în legătură cu termenul pus în discuţie 

(noţiuni generale); 

III. Trasarea unor linii de la cuvânt/ propoziţie – nucleu către 

cuvintele/sintagmele noi; 

IV. Completarea schemei până la exprimarea timpului. 

Datorită creativităţii, elevul îşi dezvoltă capacităţile, iar obţinerea succesului 

contribuie la formarea imaginii de sine pozitive, la autoedificarea şi autoactualizarea 

personalităţii.  

Activităţile educative trebuie astfel concepute încât: 

 sǎ se direcționeze pe experienţele elevilor; 

  sǎ includă situații –problemă; 

  sǎ fie abordate stilurile pe care elevii le preferǎ în învǎţare; 

  să se ţină cont de particularităţile fiecărui elev; 

  să se utilizeze metode, tehnici, mijloace cât mai variate. 

Utilizarea strategiilor interactive orientează învăţământul spre o şcoală formativă 

care tinde să dezvolte şi să desăvârşească dezvoltarea integră a elevului. Aceasta 

devine posibilă în condiţiile unei abordări curriculare, care pune în prim plan 

obiectivele, orientările metodologice ale învăţării interactive , flexibile, perfectibile. 

În acest context, relaționarea dintre formatori şi elevi pentru activitatea de învăţare 

este colaborarea creatoare. 
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CZU: 371.3+373.3 

ТРИЗ - ПЕДАГОГИК КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Владимир Вохмянин 

Лицей «Михаил Коцюбинский» 

Одной из главных компетенций, прописанной в национальном куррикулуме 

для начальной школы является “умения учиться”, т.е. формирование у учащихся 

обще учебных навыков и способности самоорганизации своей деятельности, 

позволяющих решать различные учебные задачи. Универсальные учебные 

действия обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и её результаты. Они создают условия 

развития личности и её самореализации.  

Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основные 

группы: 

1) личностные; 

2) регулятивные, включая само регуляцию;  

3) познавательные, включая логические, познавательные и 

наглядно-образные;  

4) коммуникативные действия. 

Средств, методов и техник, способствующих формированию 

универсальных учебных действий (УУД), бесчисленное множество. Но все они в 

той или иной степени способствуют узконаправленному формированию 

компетенций. Я предлагаю рассмотреть более детально использование приёмов 

технологии ТРИЗ. ТРИЗ - теория решения изобретательских задач, 

разработанная Генрихом Сауловичем Альтшуллером в 1964 году. Поначалу она 

даже не была связана с педагогикой. В 1946 году советский инженер, учёный и 

писатель-фантаст Генрих Альтшуллер начал изучать приёмы, чаще всего 

используемые изобретателями. Таких приёмов оказалось около сорока, и все они 

вместе с алгоритмом решения изобретательских задач (АРИЗ) легли в основу 

ТРИЗ. 

За короткое время технология обзавелась новыми алгоритмами, и уже к 

началу 80-х её стали брать за основу методики преподавания в 

экспериментальных классах и школах. Цель ТРИЗ-педагогики — развитие 
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гибкого мышления и фантазии, способности решать сложные задачи изящным и 

эффективным способами. 

В основе ТРИЗ педагогики лежат: 

1) методики и технологии, способствующие развитию творческого 

воображения (РТВ); 

2) методология решения проблем, основанная на законах развития систем, 

общих принципах разрешения противоречий и механизмах приложения их 

к решению конкретных творческих задач (ОТСМ – общая теория сильного 

мышления); 

3) воспитательная система, построенная на теории развития творческой 

личности (ТРТЛ). 

Внедрение ТРИЗ РТВ технологии в практику учителей начальных классов 

позволяет решить следующие педагогические задачи. 

1. Воспитательные: 

- формирование у детей правильного отношения к окружающему миру, основ 

анализа действительности; 

- развитие у детей самостоятельности, уверенности в своих силах, ощущения, 

что они могут справиться с решением любой задачи. 

2. Образовательные: 

 повышение уровня общей образованности учащихся; 

 формирование положительного отношения детей к учебному процессу; 

 умение анализировать и решать изобретательские, практические и 

социальные задачи; 

 целенаправленное развитие системно-диалектического мышления. 

3. Развивающие: 

- развитие памяти, внимания, логики и интеллекта в целом; 

- развитие творческих способностей (беглости, гибкости, оригинальности 

мышления); 

- развитие пространственного мышления; 

- развитие речи; 

- умение анализировать, синтезировать, комбинировать; 

- развитие творческого воображения. 

Для более полного представления как работает ТРИЗ технология, а также для 

формирования представления о некоторых методах приведу примеры 

использования ТРИЗ методов на уроках во 2 классе. 

Литературное чтение. 
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«Паспорт литературного героя» 

В первом модуле «Повторение» можно использовать данный метод для 

создания паспорта героя каждого произведения модуля: 

«Сентябрь-Колокольчик», «Как папа пошел в школу», «Про то, для кого Вовка 

учится», «Кто может стать гением?». 

Имя – Колокольчик, маленький папа, Вовка, Вольфганг Моцарт 

Создатель – Аурел Скобиоалэ, Александр Раскин, Виктор Голявкин, автор 

статьи 

Прописка – сказка, рассказ, статья 

Внешний вид – металлический, округлый, золотого цвета; маленький 

мальчик, весёлый, лучше всех болтает, хуже всех пишет; мальчик, хочет всем 

помогать, добрый; мальчик, любит музыку, талантливый, старательный. 

Где впервые встречается – на столе в коридоре, в самом начале, в самом 

начале, в 4 года, когда пытался сочинить первые произведения. 

Личные качества – звонкий, любит детей, красивый; стеснительный, 

драчун, весёлый; добрый, старательный, отзывчивый; талантливый, 

самостоятельный, упорный. 

Заветное желание – звонить для ребят; не болеть, чтоб не смеялись; 

помогать другим; играть на музыкальном инструменте. 

По составленным паспортам героев проводим викторины, для этого 

перемешиваю левые и правые части паспорта; уч-ся должны восстановить их. 

Можно составить сказочные письма, в которых описываются события, 

происходящие с героем, но не называется его имя, задача учащихся – назвать 

героя, автора и произведение.  

«Причина - факт - следствие» 

На примере рассказа А. Раскина «Как папа пошёл в школу» 

Причина Факт Следствие 

Часто болел Маленький папа пришёл 

в школу позднее всех. 

Его никто не знал, для 

него осталось место 

только рядом с девочкой. 

На примере рассказа Н. Носова «Как Незнайка сочинял стихи» 

Причина Факт Следствие 

Не знал что такое рифма 

и ритм 

Незнайка не умел 

сочинять стихи 

Так и не научился 

сочинять стихи. 
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Стратегия «Идеал» 

Это стратегия технологии развития критического мышления. 

Стратегия позволяет формировать: 

 умения определять проблему; 

 умение находить и формулировать пути решения проблемы; 

 умение выбирать сильное решение. 

На примере сказки «Лиса и журавль» 

1. Определяем проблему:  

- журавль не мог, есть с тарелки; 

- журавль был мстительный; 

- лиса не могла, есть из кувшина. 

2. Находим пути решения по каждой проблеме: 

- журавль мог лапой наклонить тарелку, каша стекла бы, тогда он поел бы; мог 

попросить лису переложить в кувшин, мог предложить сходить к себе 

домой за кувшином; 

- мог угостить лису из тарелки, чтоб она поняла, как ему было неудобно; 

- могла разбить кувшин и слизать еду, могла попросить журавля переложить в 

тарелку, могла предложить пойти за тарелкой к себе домой. 

3. Выбираем сильное (наиболее рациональное решение) 

- попросить друга переложить еду в удобную посуду. 

Использование приёмов ТРИЗ на уроках литературы способствует 

формированию навыков внимательного, осознанного чтения, прививает интерес 

и любовь к чтению художественной литературы. 

Русский язык. 

“Элемент – имя признака – значение признака” 

Метод для конструирования лексического значения знакомых слов 

(например, школа, парта, учебник). Для этого учащимся предлагалось ответить 

на вопросы: «К какому классу предметов относится? Из какого материала 

«предмет» сделан? Для чего служит?». Учащиеся записали: «Школа – здание из 

кирпича, дерева, бетона, место, где учатся», «парта – предмет мебели, сделан из 

дерева, за ней сидят в школе», «учебник – книга, по которой учатся в школе». 

Полученные характеристики предметов сравнивались с лексическим значением 

слова в толковом словаре. Также предлагалось лексическое значение слова, 

составленное по этим же вопросам, а учащимся необходимо было отгадать 

слово.  
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Эта же модель была использована на последующих уроках раздела 

“Лексика” для формирования представления о многозначных словах. Модель 

позволила выйти на осознание того, что у многозначных слов имеется нечто 

общее существенное во всех значениях (например, корень дерева, зуба, слова – 

это то, что является главным, основным, без чего они не могут существовать; 

значения слова образованы по сходству обозначаемых данным словом 

предметов и явлений действительности). 

Такая работа позволила осознать понятие «лексическое значение слова», 

«многозначные слова», повысить интерес к изучению русского языка. Учащиеся 

стали сами создавать свои толковые словари, обмениваться ими, составлять и 

загадывать друг другу загадки о многозначных словах. 

Стратегия «Идеал» 

• Вниманию обучающихся учитель предлагает слово «З...МЛЯ» 

• Интересно в чем проблема? Какую букву в этом слове написать? 

• Давайте найдём как можно больше решений данной проблемы. Как узнаем, 

какую букву нужно написать? Предлагаются все возможные способы и пути 

решения стоящей проблемы. 

- Посмотреть в словарь 

- Спросить у взрослых 

- Найти такие слова, где это буква будет в сильной позиции: земли, 

земельный, землекоп, землеройка. 

• Есть ли хорошие решения? Выбираются из множества предложенных 

решений хорошие, эффективные. 

• А теперь выберем единственное решение. Выбирается самое сильное 

решение проблемы.  

Применение методов ТРИЗ на уроках математики. 

Приём «Маша-растеряша». 

Маша-растеряша потеряла число 5. Как ей теперь увеличить число 15 на 5. 

Ребята предлагают варианты: 

- увеличить на 4, потом на 1; 

- добавить 6, потом забрать 1 

Очень хорошо данный метод помогает при работе с математической 

терминологией: 

- Маша-растеряша потеряла знак «+». Как ей прочитать пример 20+13? 

(слагаемое, слагаемое, сумма; увеличить на) 
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- Маша-растеряша потеряла знак «х 2». Как ей прочитать пример 8 х 2? 

(множитель, множитель, произведение; удвоить) 

Приём «Жокей и лошадь» 

Приём интерактивного обучения, автором которого является А. Каменский. 

Класс делится на две группы: «жокеев» и «лошадей». Первые получают 

карточки с вопросами, вторые – с правильными ответами. Каждый «жокей» 

должен найти свою «лошадь». Этот приём можно применять даже на уроках 

изучения нового материала. 

Самая неприятная черта – необходимость всему коллективу учащихся 

одновременно ходить по классу, это требует определённой форсированности 

культуры поведения. 

Пример использования приёма «Жокеи и лошади» на уроке математике,  

2 класс. 

Жокеи Лошади 

Увеличить в .... раз Умножить на ... 

Удвоить Умножить на 2 ... 

Найти частное Поделить 

Найти четверть Поделить на 4 
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CZU: 371.3+373.3 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Ольга Донченко, учитель технологического воспитания 

высшая дидактическая степени 

Теоретический лицей «Академик К. Сибирский», г. Кишинёв 

Актуальность межпредметных связей в школьном обучении очевидна. Она 

обусловлена научно-техническим прогрессом, возрастанием роли науки в 

современном обществе, при котором ярко выражена интеграция общественных, 

естественнонаучных и технических знаний. Тем самым и школьные учебные 

предметы не могут существовать сами по себе. Возникла необходимость 

формирования у учащихся не частных, а обобщенных знаний и умений, 

обладающих свойством широкого переноса. Такие знания свободно 

используются учащимися при изучении других предметов и в практической 

деятельности. Таким образом, межпредметность - это современный принцип 

обучения.  

Начальное образование является первой ступенью, которая может 

обеспечить межпредметную интеграцию, как базу, для дальнейшего развития 

на следующих этапах средней школы. 

Мною замечено, что на уроках технологического воспитания, с 

использованием межпредметных связей, углубляется уровень знаний детей по 

предмету, растет познавательный интерес, расширяется кругозор, развивается 

творческая активность, снижается утомляемость, а также способствует 

развитию воображения, мышления, речи и памяти учащихся. 

Стоит заметить, что наш предмет по своей сути является комплексным и 

интерактивным. Его уникальность состоит в том, что именно на наших уроках, 

всегда использовались научные знания многих учебных дисциплин. Поэтому, 

уроки технологического воспитания, в принципе, не возможны без 

межпредметных связей. Но такие уроки не надо путать с интегрированными 

уроками.  

Технология использования межпредметных связей заключается в том, что 

в урок эпизодически включается материал других предметов. При этом мы 

сохраняем самостоятельность каждого предмета со своими целями, задачами, 

программой. 
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Интегрированный урок - это такой тип урока, на котором обозначенная 

тема рассматривается с различных точек зрения, средствами нескольких 

предметов. Структура интегрированного урока схожа с собиранием пазла.  

Разновидность интегрированного урока – бинарный урок. Это 

нестандартная форма обучения по реализации межпредметных связей, урок 

ведут два (или более) учителя. 

На уроках технологического воспитания мы используем знания всех 

предметов, которые изучаются в начальной школе. Много общих точек 

соприкосновения с «Математикой». 

На уроках по модулю «Аппликация и декор», ребята используют знаково-

символические средства представления информации (чертежи, шаблоны, 

таблицы, схемы). Кроме того, совершенствуются вычислительные навыки, 

чтобы посчитать количество деталей, правильно расположить их на листе, 

сравнить фигуры по высоте, длине, ширине. Используют измерительные 

приборы: линейку, треугольник, циркуль. Меры длины: сантиметр, миллиметр. 

Распознают геометрические фигуры и геометрические формы в окружающем 

мире. Анализируют объёмные и плоские фигуры.  

При изучении темы «Симметричное вырезание», учащиеся узнают, что 

такое ось симметрии. Учатся находить её в окружающей природе (бабочка, 

человек, снежинка, лист и др.) Так мы находим взаимосвязь с предметом 

«Познание мира». Это возможность показать мир во всем его многообразии.  

Так, например, при изучении модуля «Творческая переработка 

материалов» знакомим с проблемой экологического состояния Земли, 

заставляем задуматься над этой темой и научить экономно и вторично 

использовать материалы. Знания о растительном и животном мире 

вдохновляют на изготовление цветов, фигурок животных, птиц. На уроках 

повторяем отличительные особенности лиственных и хвойных деревьев, 

уточняем и расширяем знания детей о перелётных и зимующих птицах, 

развиваем наблюдательность, рассматривая внешний вид птиц, животных, рыб 

и насекомых.  

При изучении модуля «Кулинарное искусство и здоровье» очень важно с 

первого урока прививать культуру приема пищи, соблюдать нормы и правила 

поведения за столом, умение сервировать стол, формировать культуру 

общения. Знакомим с понятием «этикет» и его историей. Ребята узнают, что 

слово «этикет» появилось при короле Людовике XIV во Франции. 
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На уроках кулинарии необходимо поговорить о хлебе. Это один из самых 

удивительных продуктов человеческого труда. Читаем стихотворение Б. 

Окуджавы «Каравай». Оно пронизано уважением к самому хлебу, и людям, 

причастным к его рождению. Хлеб – это труд многих людей: агрономов, 

трактористов, комбайнеров, пекарей, водителей хлебных фургонов и продавцов 

хлеба - людей многих профессий.  

Обращаемся также и к национальным блюдам, к старинным бабушкиным 

рецептам. Благодаря тёплому климату и плодородной почве, в молдавской 

кухне в большом изобилии присутствуют овощи и фрукты. Знакомим с 

историей, традициями, рецептами таких блюд, как мамалыга, чорба, зама, 

мититеи, плацинды. Таким образом, прослеживается связь с «Духовно-

нравственным воспитанием». 

Технологическое воспитание таит в себе богатейшие возможности для 

установления межпредметных связей с предметом «Русский язык и 

литература». На уроках мы постоянно используем различные художественные 

произведения, стихи, пословицы и поговорки, сказки, легенды, крылатые слова. 

Они помогают разнообразить формы работы на уроках, внести позитивные, 

эмоциональные моменты при объяснении нового материала, эффективно 

закрепить и обобщить знания. Использование и запоминание новых слов 

(коллаж, панно, мозаика, квиллинг, барельеф, орнамент и др.) способствуют 

обогащению словарного запаса учащихся, а также учат грамотно 

формулировать этапы проделанной работы. 

Изучение модуля «Традиционное шитье и вышивка» предполагает 

обращение к истокам этого рукоделия, а значит, мы не можем обойти историю 

родного края, национальные традиции, национальную одежду. Знакомим с 

бытовыми и ритуальными предметами, украшенных вышивкой. Просоп - 

неотъемлемая часть нашего быта, который сопровождает нас и в горе и 

радости. 

Обращение к археологическим материалам дает возможность раскрыть 

смысловые значения вышивки и древней символики. При изучении этого 

модуля обязательно посещаем школьный этнографический музей, который 

находится в кабинете румынского языка и литературы. 

На уроках технологического воспитания мы постоянно обращаемся к 

смежным предметам - это музыкальное и художественное воспитание. 

Завораживающие пейзажи открывают учащимся красоту природы. Музыка 
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стимулирует эмоциональный фактор в обучении. Это значительно повышает 

мотивы учебной деятельности.  

На своих уроках практическую работу учащихся часто сопровождаю тихой 

музыкой, соответствующей данной теме. Использую музыкальные 

произведения таких композиторов, как П.И.Чайковский, А. Вивальди, Э. Григ, 

а также современных музыкантов и детские песни. Музыка способствует 

глубокому раскрытию образа, формируют эмоционально-эстетическую сферу 

ребенка, его чувства, духовное богатство. 

Нельзя представить наш предмет без взаимосвязи с «Художественным 

воспитанием». Мы используем средства художественной выразительности, 

среди которых – линия, ритм, точка, симметрия и ассиметрия. Такие понятия, 

как «тёплые» и «холодные», хроматические и ахроматические цвета, 

композиция, цветовая гамма, перспектива, колорит. Всё это позволяет 

изготовить изделие на основе законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и овладеть основами дизайна.  

Подводя итоги, необходимо ещё раз подчеркнуть, что межпредметные 

связи – важнейший фактор оптимизации процесса обучения, повышения его 

результативности, обеспечивающий единство образовательных, 

воспитательных и развивающих функций учебного процесса. 

Но важно помнить, что включение заданий, реализующих межпредметные 

связи должно быть эпизодическим, чтобы «не перенасытить» урок. Педагог 

должен продумать количество таких заданий, и на каких этапах он будет их 

использовать. Всё это поможет младшему школьнику легко использовать 

знания и умения, полученные на уроках в повседневной жизни. 
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