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CUVÂNT ÎNAINTE 

Simpozionul Știinŝific Internaŝional TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE este 

dedicat aniversării a 40 de ani de activitate a Facultăŝii PEDAGOGIE din cadrul 

Universităŝii de Stat din Tiraspol.  

Facultatea Pedagogie a fost fondată în anul 1979, an declarat de UNESCO Anul 

Internațional al Copilului. La sfârșitul anilor ꞌ80 ai secolului trecut Facultatea devine cea 

mai numeroasă în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (pe atunci Institutul Pedagogic 

de Stat „T. G. Șevcenco‖ din Tiraspol), poziție păstrată și până în prezent, pregătind în 

decursul acestor ani peste 11000 de specialiști în domeniul Științe ale Educației. 

Conducerea Facultății Pedagogie, în diferite perioade, a fost realizată de către 

decanii: Marinescu Dumitru, dr., conf. univ. (1979-1984); Guțu Vasile, dr., conf. univ.  

(1984-1989); Ghello Valentina, dr., conf. univ. (1989-1992); Panico Vasile, dr., conf. 

univ. (1992-1993; 1996-2016); Boian Ilie, dr., conf. univ. (1993-1996); Chirică Galina, 

dr., conf. univ. (2016 - până în prezent). 

În corespundere cu tendințele și exigențele de dezvoltare a învățământului superior 

universitar, Facultatea Pedagogie își orientează activitatea în vederea realizării 

următoarelor obiective strategice: 

 asigurarea unui proces educațional de calitate, centrat pe student, care să 

contribuie la formarea competențelor profesionale ale viitorilor specialişti din 

învăŝământul general; 

  proiectarea și evaluarea activităților didactice în spiritul orientărilor curriculare 

moderne, compatibile cu exigențele învățământului european; 

  promovarea și elaborarea activităților științifice fundamentale și aplicative în 

domeniul Științe ale Educației;  

 elaborarea unui sistem coerent de formare continuă a cadrelor didactice din 

domeniul Științe ale Educației. 

Reforma procesului de învățământ în cadrul Facultății Pedagogie este orientată în 

direcția implementării unui curriculum modern, centrat pe personalitatea studentului, 

unitatea științei și practicii pedagogice, unitatea instruirii și autoinstruirii, caracterul 

prospectiv al instruirii, asigurarea inter- și transdisciplinară. 

În acest context, activitatea Facultății Pedagogie este axată pe următoarele 

dimensiuni: pregătirea viitorilor specialiști în domeniul de formare profesională Științe 

ale Educației în scopul deținerii competențelor necesare pentru exercitarea funcțiilor de 

învățător, educator, psiholog în sistemul educațional, psihopedagog, consilier 

educațional, profesor de limba engleză, manager în învățământul preșcolar; formarea 

continuă și perfecționarea calificării cadrelor didactice din învățământul primar și 

preșcolar prin intermediul stagiilor de formare continuă; cercetarea teoretică și aplicativă 

în domeniul Științe ale Educației. 
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Facultatea asigură formarea profesională de calitate a tinerilor pentru activitatea în 

domeniul Științe ale Educației, atât la ciclul I - studii superioare de licență, cât și la ciclul 

II - studii superioare de master. 

Toate specialitățile de la ciclul I sunt acreditate de către agenții naționale și 

internaționale de asigurare a calității, precum Agenŝia Germană de Asigurare a Calităŝii 

(AQAS), care a acreditat internaŝional programul Pedagogie în învățământul primar și 

Pedagogie preșcolară (2016). Celelalte programe de studii  de la Ciclul I sunt acreditate 

de către experŝii ANACEC (2017). 

Actualmente, în condițiile economiei de piață,  se resimte necesitatea pregătirii unui 

specialist competitiv, cu un nivel înalt de independență, flexibilitate a gândirii, capacitate 

de reflecție, rezistență la stres, tendințe de a obține competențe și performanțe 

profesionale. Din această perspectivă, activitatea Facultății Pedagogie este axată pe 

personalitatea studentului, caracterul prospectiv al educației și instruirii, îmbinând 

tradițiile fundamentale și abordările inovaționale în organizarea procesului de 

învățământ. 

Astfel, lucrările Simpozionului Știinŝific Internaŝional TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE ÎN 

EDUCAŢIE vine să actualizeze tradiŝiile existente în formarea viitorilor specialişti din 

domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, dar şi să identifice contextele inovatorii în acest proces 

extrem de actual şi stringent. 

 

   Galina CHIRICĂ, 

                                                                                               decanul Facultății Pedagogie, 

doctor, conferențiar universitar 
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CONCEPŢIA DESPRE EDUCAŢIE ŞI ATITUDINEA FAŢĂ DE COPIL ÎN 

PROVERBE 

Laurențiu ȘOITU, dr., Profesor universitar,  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza‖ din Iași, România 

Rezumat. Comunicarea porneşte de la adevărul că proverbele sunt un incontestabil tezaur al cunoaşterii 

umane devenită înŝelepciune - sedimentată în formule lingvistice cu valoare mnemotehnică exemplară. 

Pledoaria noastră este pentru utilizarea fondului paremiologic ca o valoroasă resursă educativă şi morală 

ce poartă în sine acelaşi potenŝial pentru toate generaŝiile de elevi. Actualitatea lor o dau puterea 

evocatoare, farmecul formei de exprimare,  uimirea în faŝa profunzimii sensurilor, capacitatea de a-şi afla 

adevărul în situaŝii multiple, concizia impresionantă.  

Paremiile exprimă simultan emoŝiile, dar şi sursele, căile dobândirii lor. Având toate ŝintă, finalitate 

formativă, fiecare proverb se dovedeşte păstrătorul concepŝiei milenare despre educaŝie şi atitudinea faŝă 

de copil.  

Exemplele de proverbe pe care ne vom întemeia afirmaŝiile vor fi însoŝite şi de rezultatele unei analize de 

conŝinut a manualelor de la clasele I-IV - generate de reformele ce au dictat istoria învăŝământului 

românesc în perioada 1931 – 2015. 

Abstracts. The communication starts from the truth that the proverbs are an indisputable treasure of 

human knowledge that has become wisdom sedimented into linguistic formulas of exemplary mnemonic 

value. Our plea is for the use of the paremiological fund as a valuable educational and moral resource that 

has the same potential for all generations of pupils. Their actuality is given by the evocative power, the 

charm of the form of expression, the astonishment towards the depth of the senses, the ability to find out 

the truth in multiple situations, and the impressive concision. 

Paremies express simultaneously the emotions and also the sources, the ways of their acquisition. All of 

them having a formative purpose, target, each proverb proves to be the keeper of the millennial 

conception of education and attitude towards the child. 

The examples of proverbs on which we will base our statements will also be accompanied by the results 

of a content analysis of the textbooks from classes I-IV ― generated by the reforms that dictated the 

history of the Romanian education in the period 1931 - 2015. 

*     Articolul integral este publicat în revista științifică Acta et Commentationes Seria Științe ale 

Educației nr. 3 (17), 2019. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСЕ СИСТЕМНОГО 

ПОДХОДА 

EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE CONTEXT OF SYSTEM APPROACH 

Александр Григорьевич ПАШКОВ, доктор  педагогических  наук,  

профессор кафедры психологии образования и социальной педагогики ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», г. Курск, Россия  

Аннотация. Проанализирована сущность воспитательной деятельности как целостного единства 

предметно-практической и духовной деятельности еѐ субъектов. Рассмотрены становление и 

развитие воспитательной деятельности детей и подростков в онтогенезе, показана роль игры, 

учения, общения и труда в этом процессе. Охарактеризованы осложнения и деформации в системе 

воспитательной деятельности, возникающие под влиянием современной массовой культуры и 

информационно-коммуникационной среды. 
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Ключевые слова. Воспитательная деятельность, предметно-практическая деятельность, духовная 

деятельность, игра, учение, общение, труд. 

Annotation. The notion of educational activity is described as an inseparable integrity of substantive-

practical and spiritual aspects of its participants in the pedagogical process.  The article reflects the 

process of formation and development of educational activity among children and teenagers in 

ontogenesis. The work reveals the role of games, learning, communication and labor in the up-bringing 

process. The author represents the main complications and deformations in this process under the 

influence of mass culture caused by information and communicative environment.  

Key words. Educational activity,  substantive-practical activity, spiritual activity, games, learning, 

communication, labor.  

*     Articolul integral este publicat în revista științifică Acta et Commentationes Seria Științe ale 

Educației nr. 3 (17), 2019. 

 

 

TRENDS OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE 21ST CENTURY 

(REVIEW OF THE AUTHOR'S RESEARCH RESULTS) 

Nataliia TERENTIEVA, Doctor of Pedagogical Science, Professor, Professor of 

Pedagogics, Psychology and Methodic of Physical Education Department, 

T. H. Shevchenko National University ―Chernihiv Collegium‖ 

Abstract. This scientific research represents the results of the study of vector directions for the 

development of university education as a segment of higher education in the context of changes in the 

Second Academic Revolution. The paper presents the main trends associated with so-called human factor 

inherent in higher education during the Second Academic Revolution. Been defined and characterized the 

changing lecture role, the specific teaching of this period. Author presents the positive and negative 

aspects of teaching, including the diversification and specialization of activity due to changes in student 

population, reducing the quality of the learning and teaching activities, migration, increased responsibility 

and accountability of teachers, etc. Keywords: Second Academic Revolution, trends, higher education, 

teaching activity 

*     Articolul integral este publicat în revista științifică Acta et Commentationes Seria Științe ale 

Educației nr. 3 (17), 2019. 

 

 

 

IMPACTUL DIDACTICII MATEMATICII ÎN PREGĂTIREA PROFESORILOR 

DE MATEMATICĂ  

 Ilie LUPU, dr. hab., prof. univ., UST 

Abstract. În lucrarea respectivă autorul abordează o serie de probleme care țin de rolul didacticii 

matematicii în pregătirea profesorilor de matematică, care vor contribui la reforma învățământului 

matematic în Republica Moldova ce se realizează utilizând noi concepții cu privire la pregătirea 

profesorilor și elevilor pentru o societate computerizată. 

*     Articolul integral este publicat în revista științifică Acta et Commentationes Seria Științe ale 

Educației nr. 3 (17), 2019. 
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INTERCONEXIUNEA – PRINCIPIU SEMNIFICATIV ÎN FORMAREA 

COMPETENȚELOR LINGVISTICĂ, DE CITIRE ȘI SCRIERE LA ELEVII MICI 

INTERCONNECTION - SIGNIFICANT PRINCIPLE FOR TRAINING 

LINGUISTIC, READING AND WRITING SKILLS TO SMALL STUDENTS 

Valentina BOTNARI, dr., prof. univ. interim., Catedra PEP, UST 

Niva SHTRAL, dr., director al Institutului de dezvoltare a cadrelor didactice din Israel 

Rezumat. Competențele de citire, scriere și lingvistică evoluează ontogenetic paralel și complementar, 

condiționându-se reciproc în ascensiune. În cazul elaborării tehnologiilor de formare a competențelor 

nominalizate,  incontestabil, particularității firești nominalizate se solicită a i se oferi plus valoare. 

Plasarea interconexiunii la statut de principiu și găsirea soluțiilor tehnologice pertinente în respectarea 

acestuia pentru formarea competențelor de citire, scriere și lingvistică facilitează evoluția progresivă a 

acestora. Modelul Pedagogic HIVE de formare interconexă a competențelor lingvistică, de citire și scriere 

la elevii de vârstă școlară mică prezintă un concept praxiologic de realizare a principiului interconexiunii, 

validat prin Programului de intervenție cu nucleele valorice: strategiile „cheia magică‖ și „puterea 

cititorului‖. 

Cuvinte-cheie: interconexiune, competență de citire, competență de scriere, competență lingvistică. 

Abstract. Ontogenetically the reading, writing and linguistic competences evolve in parallel and 

complementary, conditioning each other in ascension. It goes without saying that when developing the 

technologies for the training of the above-mentioned competences, the nominated natural particularity is 

requested to be offered additional value. Placing the interconnection at the status of principle and finding 

the relevant technological solutions for respecting this principle in the training of reading, writing and 

linguistic skills facilitates their progressive evolution. The HIVE Pedagogical Model of interconnected 

training of linguistic, reading and writing skills of small school age students presents a praxiological 

concept to realize the principle of interconnection validated through the intervention Program with the 

core values: the „magic key‖ and „reader power‖ strategies. 

Keywords: interconnection, reading proficiency, writing proficiency, language proficiency. 

*     Articolul integral este publicat în revista științifică Acta et Commentationes Seria Științe ale 

Educației nr. 3 (17), 2019. 

 

 

 

PROMOTING MENTAL HEALTH THROUGH CURRICULUM 

DEVELOPMENT – AN OPPORTUNITY OF EUROPEAN PARTNERSHIP 

Aurora-Adina COLOMEISCHI, PhD. 

Stefan cel Mare University from Suceava, Romania 

Abstracts. Stefan cel Mare University from Suceava will participate in a European partnership for 

developing an innovative educational policy related to the promoting mental health at school. Preschool 

education will be one of the main target of the promotion actions, since the early prevention is 

demonstrated as being the best way for intervention. The partnership is coordinated by Milan – Bicocca 

University from Italy and comprise seven universities and four public authorities from seven European 

countries. The partnership is develop under the priority concerning promoting social inclusion and shared 

EU values through formal and non-formal learning and intends to develop, to validate and to implement 

as an innovative educational policy the studying mental health curriculum at school.  
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According to the World Health Organization mental health is defined as a state of well-being in which 

every individual realizes his or her own potential, cope with the normal stresses of life, work productively 

and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community (WHO, 2014). Recent studies 

and researches showed an increasing rate of mental health problems for children of all ages. Depression is 

portrayed as the primary global health issue amongst adolescents, with suicide being the third-biggest 

cause of adolescent death (WHO, 2015). There is ample evidence that school-based programs from early 

years can influence positive mental health and reduce risk factors and emotional and behavioral problems 

(WHO, 2004). This project intends to develop a preventive intervention through education, beginning 

with preschool education. Although there are many studies which concluded that school should better 

address the mental health needs of the children, this topic is not very well presented in scholar curriculum 

so the children need more attention in terms of their own mental health. The main aim of the PROMEHS 

project is to develop an evidence-based curriculum to promote positive mental health at school. The 

curriculum will seek to enhance the social and emotional well-being of students, improving their attitudes 

towards self, others, and learning, as well as reduce conduct problems and aggression, emotional distress 

and anxiety.  

The curriculum will be developed on the basis of existing knowledge on what has been found to work in 

mental health promotion in schools, both in terms of content as well as mode of delivery and 

implementation (Weare & Nind, 2011, Durlak et al., 2011). 

Keywords: mental health, preschool education, social-emotional learning, resilience. 

 

 

CERCETARE EXPLORATORIE PRIVIND ETICA MUNCII. ABORDARE 

COMPARATIVĂ ÎNTRE STUDENȚII DIN ROMÂNIA ȘI CEI DIN REPUBLICA 

MOLDOVA 

EXPLORATORY RESEARCH ON WORK ETHIC. A COMPARATIVE 

APPROACH BETWEEN THE STUDENTS FROM ROMANIA AND THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA 

Carmen CHAŞOVSCHI, conf. univ dr., Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava 

Mihaela STATE, lector univ.dr., Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava  

Dumitru SAVIN, student, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava 

Rezumat: Activitatea realizată de un angajat, ce este motivat de o serie de valori asociate cu o bună etică 

a muncii, este finalizată cu rezultate superioare, este mai intensă și conduce la o performanță mai bună a 

organizației. Nu numai că munca va fi îndeplinită într-o manieră clară și profesională, ci se va munci mai 

intens și deseori se va dori îndeplinirea acesteia la un nivel mai înalt decât cel cerut inițial. Lucrarea 

abordează aspecte privind modul în care munca este percepută și aspecte privind etica muncii. Pentru a 

vedea dacă există diferențe de opinie cu privire la acest concept în cadrul a două populații similare, a fost 

realizată o cercetare exploratorie în care a fost folosită metoda anchetei. Aceasta s-a bazat pe un 

chestionar ce a fost dezvoltat pornind de la viziunea lui Mirels și Garett (1971) privind etica protestantă a 

muncii. Acesta a fost aplicat studenților români și moldoveni, viitori sau actuali angajați în câmpul 

muncii. Chestionarul cuprinde 27 de afirmații legate de muncă, pe o scală de la 1 la 5 și a permis analiza 

inițială a percepției munca și a valorilor asociate acesteia.  

Cuvinte cheie: etica muncii, timp, responsabilitate, corectitudine 

Abstract: The activity carried out by an employee motivated by values associated with a good work ethic 

leads to superior results, is more intense and leads as well to a better organisational performance. Not 
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only the work itself will be performed in a clear and professional manner, but often we deal with a 

superior implication in work-associated tasks. The paper addresses aspects of work ethics. In order to 

investigate if there are differences of opinion regarding the work ethic concept in two different 

populations, we used the survey method based on the research vision of Mirels and Garrett (1971) 

regarding the protestant work ethic. The questionnaire was applied to the Romanian and Moldovan 

students, future or current employees in the field of work. The questionnaire comprises 27 statements 

related to work, on a scale from 1 to 5, and was applied in order to develop an early-stage research on 

work perception and work associated values. 

*     Articolul integral este publicat în revista științifică Acta et Commentationes Seria Științe ale 

Educației nr. 3 (17), 2019. 

 

 

 

FORMATION OF VALUES IN THE EDUCATION SYSTEM: 

CONSTRUCTIVIST PARADIGM 

FORMAREA VALORILOR ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE: PARADIGMA 

CONSTRUCTIVISTĂ 

Diana ANTOCI, PhD, associate professor, Chair of Psycho-pedagogy and Preschool 

Education, TSU 
Rezumat. În articolul dat sunt examinate cercetări științifice privind formarea orientării valorice 

din perspectiva paradigmei constructiviste. Studiul desfășurat a permis evidențierea variilor 

poziții reprezentanților constructivismului în vederea promovării orientărilor valorice 

semnificative pentru societatea contemporană prin intermediul principiilor, condițiilor, 

strategiilor ce constituie puncte de reper pentru dezvoltarea orientării valorice la educabili. 

Conținutul expus determină actualitatea studiului întreprins și conturează direcțiile 

investigaționale de perspectivă.  

Abstract. This article examines the scientific research regarding the formation of value 

orientation from the perspective of the constructivist paradigm. This study allowed pointing out 

various views of the constructivism representatives in order to promote significant value 

orientations for the contemporary society through the principles, conditions, strategies which are 

milestones for the development of the value orientation in educable persons. The exposed 

content determines the topicality of this study and outlines strategic investigative directions. 

Key-words: value, value orientation, constructivism, education system. 
*     Articolul integral este publicat în revista științifică Acta et Commentationes Seria Științe ale 

Educației nr. 3 (17), 2019. 
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Secțiunea I. 

Învățământul general: 

tradiție și inovație.  

1. Învățământul 

preșcolar și primar 
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SOCIALIZAREA LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ ŞI VALENȚELE 

FAMILIEI ÎN ACEST PROCES 

SOCIALIZATION AT THE PRE-SCOOL AGE AND THE VALENCE OF THE 

FAMILY WITHIN THIS PROCESS 

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

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

Rezumat: Copilul este integrat social prin intermediul familiei. Aceasta îi oferă copilului un nume și îl 

încadrează în cadrul unei familii care cuprinde numeroase generații. Poziția socială a părinților determină 

poziția copilului în primele sale decade ale vieții. Ocupația profesională a părinților poziționează copilul 

într-o clasă socială, iar domiciliul acestora determină contextul social si cultural în care se va dezvolta 

copilul. Prin intermediul socializării, copilul acumulează lecții de viață, obiceiuri, mod de gândire, cadru 

spațio-temporal, credință și idealuri corespunzătoare mediului social în care acesta crește. 

Cuvinte-cheie: socializare, preşcolar, vârstă preşcolară, dezvoltare, familie, agenŝi de socializare.   

Abstract: The child is socially integrated through the family. It is the one who gives the child a name, 

and places him in a family that spans several generations. The social position of the parents determines 

the one of the child in his first two decades of life. The parents' professions place the child in a social 

class, and their place of residence determines the social and cultural context in which the child will 

evolve. Through socialization, the child is led to acquire the rules of life, habits, way of thinking and the 

space-time frame, beliefs and ideals consistent with the social environment in which he grew up. 

Keywords: socialization, preschool, pre-school age, development, family, socialization agents. 

Socializarea, fiind un proces prin care individul însușește și interiorizează anumite 

norme și valori sociale, modele de comportament, atitudini și evaluări, devenind membru 

al unei comunități umane, are două funcții:  

1. Transmiterea culturii de la o generație la alta; 

2. Dezvoltarea ―Eu-lui‖. 

Problema socializării personalității a fost și este studiată în numeroase cercetări de 

pe poziții filosofice, psihologice, psihanalitice, sociologice, psihosociologice, 

pedagogice. 

Socializarea (de la lat. socialis – public) este un complex de procese sociale și 

psihice, cu ajutorul cărora omul însușește cunoștințe, norme și valori, care îi permit să 

devină membru al societății [11, p.436]  

Conform Vocabularului psihologiei de Henri Pieron [9], socializarea presupune 

integrarea socială a copilului în cursul dezvoltării sale, în care îi sunt oferite mijloacele de 

comunicare ale limbajului, sisteme de cunoștințe și în care el este determinat să 

dobândească reguli de viață, obișnuințe, moduri de gândire, credințe și idealuri conforme 

cu mediul social în care el este crescut [9, p.323]. 

Cercetările științifice contemporane interpretează socializarea în sens îngust drept un 

proces al intrării copilului în mediul social, de adaptare la el; în sens larg – drept un proces 

istoric. 

La naştere, copilul este o simplă fiinŝă care se mulŝumeşte cu satisfacerea nevoilor 

biologice. Treptat, el devine conştient de existenŝa în mediul său a altor persoane, pe care 
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ajunge să le diferențieze. Începând cu vârsta de doi ani, copilul este conştient de sine, 

identificându-se prin eu. Supravieŝuirea biologică a copilului nu este posibilă fără ajutorul 

adulŝilor, iar devenirea sa ca fiinŝă socială nu poate avea loc în afara interacŝiunii cu un grup. 

Grupul şi, în primul rând părinŝii asigură copilului satisfacerea nevoilor fiziologice şi 

afective. Privaŝi de afectivitate, copiii se dezvoltă anormal şi ajung la comportamente 

asociale sau antisociale. 

Grupurile cu care interacționează indivizii în procesul formării personalităŝii lor nu 

au aceiaşi importanŝă. Unele grupuri sunt mai importante ca modele de la care indivizii în 

curs de socializare preiau idei şi norme comportamentale. Acestea sunt grupurile de 

referinŝă în formarea personalităŝii. Din această categorie face parte în primul rând 

familia. 

Socializarea are loc în mare măsură pe calea acțiunilor cu scop bine determinat, 

conștient, controlat și de asemenea cu ajutorul proceselor stihinice, spontane, care 

influențează formarea personalității [9, p.323]. 

Socializarea individului uman are loc în cadrul însușirii culturii, modelelor primite 

în grupul concret. În limitele acestui proces omul însușește norme sociale, priceperi, 

stereotipuri, norme de comportament și comunicare acceptate în societate, varii stiluri de 

viață. În procesul socializării are loc formarea personalității și conștiinței de sine. Astfel, 

consideră unii specialiști în domeniul psihologiei sociale și a vârstelor, care studiază 

problema socializării, procesul dat are loc în rezultatul influențelor sociale consecutive pe 

măsura achiziționării de către om a experienței sociale în sfera activității și comunicării. 

În limitele socializării, menționează specialiștii, omul își dezvoltă autoreglarea și 

capătă poziția activă de viață. Importanță deosebită se atribuie dezvoltării și multiplicării 

contactelor omului cu cei din jur în condițiile activității în comun, cu ajutorul cărora el 

începe să se perceapă și să se aprecieze pe sine și pe alții, devenind personalitate.  

De rând cu noțiunea de socializare există și altele apropiate ca însemnătate, spre 

exemplu educația și adaptarea, socializarea fiind oricum mai extinsă decât educația, în 

multe privințe un proces mai mult stihinic și nu de fiecare dată conștientizat [12, p.46], 

procese care ocupă o importanță mai deosebită în copilărie. 

Adaptarea socială (de la lat. adapto și  socialis) – activitate a individului orientată 

spre adaptarea către condițiile lumii înconjurătoare, care nu încetează pe parcursul 

întregii vieți, și de asemenea rezultatul obținut. 

Importanță deosebită capătă schimbarea în dependență de caracterul mediului 

înconjurător în momentele de criză și momentele critice. De aceia despre adaptarea 

socială de regulă se discută în legătură cu schimbările radicale ale tipului de activitate și a 

mediului social. Se deosebesc următoarele tipuri de adaptare: 

 Adaptarea, preponderent cu acțiunea activă asupra mediului; 

 Adaptarea cu acțiunea pasivă. 
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Cu alte cuvinte, individul poate introduce în mediu valorile și idealurile sale dar 

poate accepta totalmente aceia ce îi propune lui mediul dat. Comportamentul lui se 

determină de necesitățile și motivele activității. 

În cadrul adaptării sociale are loc achiziționarea de către individ a rolului social, de 

aceia acest proces este recunoscut drept unul din mecanismele de bază ale socializării [9, 

p.436]. 

Prin urmare, termenul de socializare desemnează „procesul de integrare socială a 

copilului şi tânărului‖, afirmă Paul Popescu Neveanu [8, p.688]. Acestuia îi sunt furnizate 

în cursul dezvoltării sale, prin socializare, mijloacele de comunicare (limbajul), precum şi 

o serie întreagă de procedee de cunoaştere şi comportare, inclusiv de învăŝare şi de 

acŝiune.  

Educaŝia preşcolară, socializarea primară, este multidimensională, ea vizând atât 

obiective ale instruirii (cu accent pe transmiterea unui ansamblu de cunoştinţe fundamentale 

despre mediul apropiat copilului şi a unui set de deprinderi instrumentale, de autoservire etc.) 

cât şi finalităŝi ale formării, modelării personalităŝii în toate compartimentele sale definitorii‖ 

[3, p.53].  

Socializarea primară este fundamentală şi se petrece în primii ani de viaŝă. Ea se 

concentrează în direcŝia învăŝării limbii şi a unor conŝinuturi şi operaŝiuni cognitive 

elementare. În această etapă copiii învaŝă să se conformeze normelor de comportare 

dezirabile, fapt care poate atrage după sine să fie acceptat de cei din jur şi să câştige 

dragostea celor apropiaŝi. Aici este educat, învaŝă cum să se conformeze aşteptărilor 

familiei. Este un model de bază căruia, apoi, se instituie conformarea mai generală ca 

membru al societăŝii şi unei culturi. Are un mare rol în procesul de interiorizare a 

normelor şi valorilor sociale şi culturale, stabilirii de legături emoŝionale cu ceilalŝi 

oameni şi aprecierii rolurilor şi punctelor de vedere ale altora semnificativi din sau din 

afara mediului familiei. Dacă această socializare primară nu are loc în condiŝii 

corespunzătoare, atunci individul în stările viitoare manifestă dificultăŝi în acomodarea şi 

supravieŝuirea lui [7, p.213]. 

Așadar, etapa hotărâtoare în socializarea personalității este cea primară, iar drept 

instituții în perioada copilăriei timpurii se evidențiază familia și instituțiile de învățământ.  

Familia este nu numai locul în care copilul se naşte şi trăieşte prima perioadă din 

viaŝă, dar şi principalul agent al socializării. Ea este intermediarul între societatea globală 

şi copil, locul în care se modelează principalele comportamente ale personalităŝii. Deşi 

familiile realizează funcŝii socializatoare comune, în realitate intervin diferenŝe în modul 

în care fiecare familie îşi socializează copiii.  

Primii pedagogi cu care intră copilul în contact sunt părinŝii. În ŝara noastră există o 

permanentă preocupare privind dezvoltarea pregătirii părinŝilor pentru munca educativă. 

Presa, televiziunea, conferinŝele constituie surse permanente şi continue de învăŝăminte 

educative. Toate acestea conjugate cu fireasca afecŝiune părintească, cu preceptele 
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educative vechi şi străvechi ale familiei spirituale constituie un fundament solid, sigur, 

pentru primii ani de viaŝă ai copilului, pentru stabilizarea concepŝiilor sale de viitor – 

viaŝă în societate. Activitatea părinŝilor, profesională sau extraprofesională determină 

într-un mod obiectiv necesitatea ca, alături de părinŝi, preluând treptat sarcinile familiei, 

să se înscrie aportul grădiniŝei, apoi al şcolii. Dar până la preluarea treptată şi parŝială a 

sarcinilor educative de către grădiniŝă şi şcoală, familia nu este cu nimic degrevată de 

rolul său important fundamental. Dacă, în general, familiile îşi înŝeleg acest rol, îl 

îndeplinesc, manifestă grijă şi preocupare pentru copil [11, p.174]. 

Amprenta  comportării părinŝilor în viaŝa de familie lasă urme structurale, de neşters. 

Acolo unde părinŝii trăiesc într-un climat de înŝelegere, de stimă şi prietenie, de afecŝiune şi 

colaborare continuă, grija pentru copil este un fapt real.  În acele familii însă, în care au loc 

certuri permanente, acolo unde fiecare dintre soŝi are viaŝa lui, acolo unde legătura de familie 

are un caracter formal, unde concepŝia vieŝii familiale este golită de conŝinut şi grija de copil 

este mult diminuată, uneori chiar inexistentă, influenŝa negativă este deosebit de puternică 

[11, p.174]. 

Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianŝa şi 

climatul acesteia şi de înclinaŝia către imitaŝie a copilului, se adresa părinŝilor: „Nu trebuie să 

faceŝi în faŝa copilului  nimic  din  ceea ce nu vreŝi să imite. Dacă  vă scapă o vorbă sau 

săvârşiŝi vreo faptă pe care i-aŝi prezentat-o drept o greşeală când a comis-o, el cu siguranŝă 

se va apăra invocând exemplul dat de dumneavoastră şi se va pune în asemenea măsură la 

adăpostul acestui exemplu, încât cu greu vă veŝi putea atinge de el pentru a-i îndrepta cum 

trebuie greşeala.‖ 

Socializarea în cadrul familiei e determinată de imaginea pe care societatea o are 

despre copil. În unele cazuri copilul este văzut ca un animal mic, în altele , ca un om mai 

mic; în unele, ca o fiinŝă pură, care trebuie apărată împotriva mizeriei sociale, în altele, ca 

o fiinŝă sălbatică, impură, care trebuie transformată în om. 

Cercetările de sociologia familiei  scot în evidenŝă faptul că, în societăŝile urbane 

moderne, familia a pierdut din importanŝa sa socializatoare tradiŝională. Mai ales în situaŝiile în 

care ambii părinŝi îşi desfăşoară activitatea în afara menajului, iar copilul interacŝionează cu 

părinŝii doar câteva ore pe zi, funcŝia socializatoare a familiei se exercită mai dificil şi mai 

sumar, o parte din elementele ei fiind preluate de alŝi agenŝi socializatori, îndeosebi de către 

grădiniŝă şi şcoală.  

Cu toate acestea, familia continuă să reprezinte legătura de transmitere a tradiŝiilor, 

credinŝelor, pornind de la maniera de a mânca până la ideologia politică. Aceasta 

transmite copilului pe parcursul socializării, o bogată moştenire experimentată de 

generaŝiile precedente [3, p.152]. Copilul este integrat din punct de vedere social prin 

intermediul familiei. Ea este cea care îi dă un nume, îl înserează într-un neam, rudenie 

care se întinde pe mai multe generaŝii. Astfel întreaga identitate social primară a 

individului o stabileşte familia.  Poziŝia socială a părinŝilor o determină pe cea a copilului 
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în primele două decenii de viaŝă.  Profesia părinŝilor situează copilul într-o clasă socială, 

iar locul lor de rezidenŝă fixează concret contextul social şi cultural în care va evolua 

copilul [3, p. 153]. 

Familia este o ―microsocietate care joacă un rol important în socializarea copiilor, 

această microsocietate evoluează şi ea odată cu schimbările sociale‖ [3, p.153]. În 

socializare importanță deosebită ocupă educația publică care are loc în primul rând în 

familie, apoi în instituțiile preșcolare, școală, colective de muncă și de alt tip. Familia 

însă ocupă un loc special în socializarea personalității și nu poate fi înlocuită cu nimic. 

Copilul ce se educă în afara familiei, suferă din cauza neadaptării, contactelor emoționale 

dereglate, identității de grup. Anume în familie copiii capătă primele deprinderi de 

interacțiune și comunicare, însușesc primele roluri sociale, conștientizează primele norme 

și valori. Stilul comportamentului părinților influențează formarea la copil a eu-lui. 

Importanță deosebită capătă și componența familiei, gradul ei de consolidare, căile de 

rezolvare a conflictelor. În familie conștient sau inconștient se formează reprezentările 

despre drepturile copilului. 

Rolul familiei ca instituție a socializării, depinde de tipul societății, de tradițiile ei și 

normele culturale, chiar și de locul de trai, iar în situațiile de criză socială, familia este 

pentru copil celula, în care i se asigură securitatea. Familia este recunoscută în 

dezvoltarea copiilor, mai ales la vârstele mici, ca cel mai puternic agent socializator. 

Familia este esenŝială, în primii ani ai dezvoltării copilului, o sursă primară de afecŝiune 

şi dragoste. Familia reprezintă un factor esenŝial în creşterea, dezvoltarea şi educarea 

copilului [8, p. 169]. Ea, conform afirmărilor este acea parte a procesului de educaŝie a 

copilului care poate fi implicată în îmbunătăŝirea educării acasă, dacă îşi doreşte să 

devină copilul o persoană instruită. Familia este cea care poate să se implice în grădiniŝa  

frecventată de copilul lor, încurajându-l pe acesta să participe la activităŝi, susŝinând 

interesul pentru activităŝile instructiv-educative şi lărgindu-și propriile abilităŝi parentale 

11, p.14]. 

Cum s-a menŝionat mai sus, societatea modernă, familiile se confruntă cu solicitări 

ridicate, obŝinerea atenŝiei din partea copiilor lor este o competiŝie crescută, poverile 

economice forŝează părinŝii să lucreze din ce în ce mai mult, şi astfel timpul petrecut cu 

proprii copii scade destul de mult. Iar lipsa comunicării între instituŝiile de învăŝământ şi 

familii face ca adesea practicile stabilite să eşueze în a veni în întâmpinarea nevoilor 

familiilor [2,  p. 54]. 

   Alături de familie, grădiniŝa asigură condiŝiile unei dezvoltări normale a copiilor 

preşcolari pe toate planurile, contribuind astfel la valorificarea potenŝialului fizic şi psihic 

al fiecăruia şi fundamentând evoluŝia viitoare şcolară şi socială a acestora [5, p.49]. 

Grădiniŝa este locul în care părinŝii se întorc pentru a întări interdependenŝele şi pentru a 

fi îndrumaŝi. În momentul în care cadrele didactice şi conducerea instituŝiei sunt dornici 

de a-i atrage pe părinŝi, atunci  rezultate copiilor sunt  favorabile şi vizibile .  
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Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităŝii sale. În 

cadrul grupei el trăieşte prima experienŝă a vieŝii în colectivitate, a vieŝii sociale, alta 

decât familia. De la intrarea în grădiniŝă copilul realizează o adaptare la un anumit ritm al 

vieŝii cotidiene. Este vorba de încadrarea şi respectarea unui anumit program.  

„Obiectivul principal al colaborării grădiniŝei cu familia constă în conturarea unităŝii 

de acŝiune a celor doi factori educaŝionali, finalitatea căreia este condiŝionată de unitatea 

de concepŝii şi exigenŝe, de un mod convergent de acŝiune, de o bună cunoaştere 

reciprocă şi  de o atitudine reciprocă deschisă‖ [5, p.229]. 

   Adina Glava, Cătălin Glava susŝin că acest obiectiv  se poate realiza doar prin 

conceperea relaŝiei grădiniŝă-familie în dublu sens.  Şi anume, preocuparea educatoarei de 

a cunoaşte mediul familial  al copilului şi natura influenŝelor educaŝionale exercitate de 

părinŝi, de a ŝine cont de experienŝa de viaŝă şi învăŝare acumulată de copil în cadrul 

familiei pe de o parte şi pe de altă parte de demersurile implicării părinŝilor în activitatea 

educaŝională a grădiniŝei, nu doar ca parteneri în procesele de instruire şi formare dar şi 

ca participanŝi în programele de educaŝie a părinŝilor [5, p.230]. 

Educarea copiilor este o problemă nu numai a familiei, ci a întregii societăŝi, 

deoarece prin această acŝiune educativă comună şi continuă se pregăteşte schimbul de 

mâine, mersul ascendent al societăŝii, viitorul ŝării. Familia constituie prima şcoală în care 

copilul se socializează iar grădiniŝa este forma instituŝionalizată care continuă şi 

completează ceea ce începe familia [11, p.170]. 

Astfel, dacă în primii ani ai dezvoltării şi socializării sale copilul este numai sub 

influenŝele familiei, după trei ani sarcina educării lui se împarte între familie şi grădiniŝă. 

În acŝiunea de colaborare dintre educatoare şi părinŝi, evident rolul conducător îi revine 

cadrului didactic. Pentru aceasta însă educatoarea  trebuie să fie competentă , să 

manifeste afectivitate şi dragoste faŝă de copii, dar şi înŝelegere şi receptivitate faŝă de 

situaŝiile părinŝilor.  

Una dintre problemele pedagogice importante pe care le ridică conlucrarea dintre 

familie şi grădiniŝă prevede instituirea unui regim raŝional de viaŝă. În familia în care 

copilul continuă regimul pedagogic instituit de comun acord cu grădiniŝa, dialogul 

educatoarei cu părinŝii constă în confruntarea de opinii în legătură cu subiectul privind 

dezvoltarea copilului. Relaŝia fructuoasă dintre cei doi factori urmăreşte ca mediul de 

viaŝă al copilului în grădiniŝă şi cel din familie să fie unitar. Copilul care este supus acasă 

unui regim de viaŝă prea încărcat şi chiar de suprasolicitare şi care vine în contradicŝie cu 

cel din grădiniŝă, presupune un dialog viu al educatoarei cu părinŝii. Educatoarea trebuie 

să-i convingă pe părinŝi cu tact şi discernământ pedagogic, despre necesitatea unui regim 

raŝional de viaŝă care să ŝină seama de capacităŝile copilului [11, p.171]. 

După familie, instituŝia preşcolară constituie prima experienŝă de viaŝă a copilului în 

societate. Această instituŝie îl aşază  într-un cadru nou prin dimensiunile şi conŝinutul său. 

Aici copilul ia cunoştinŝă cu activităŝi şi obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaŝie şi 
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acŝiune, îl provoacă să se exprime şi îi propune, incipient, angajarea în relaŝiile sociale de 

grup [2, p.256]. 

Așadar, socializarea este o condiție primordială în formarea și afirmarea personalității. 

Anume în cadrul socializării individul uman se transformă dintr-o ființă neputincioasă și 

dependentă în personalitate impregnantă în cadrul valorilor și simbolurilor sociale, autonomă 

și capabilă de orientare în ambianță, iar familia are un rol extrem de important în acest 

proces. 
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IMPACTUL INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ASUPRA APTITUDINILOR DE 
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Diana ANTOCI, dr. conf. univ., Catedra Psihopedagogie şi Educaŝia Preşcolară, UST 

Stela ABREJA, masteranda UST, Catedra PEP, UST 

educator în IPET, nr. 2 „Albinuŝa‖, mun. Orhei 

Rezumat. Prezenta cercetare este axată pe studierea teoretico-experimentală a inteligenŝei emoŝionale şi a 

aptitudinilor de comunicare la managerii grupelor de copii din cadrul Instituŝiilor Publice de Educaŝie 

Timpurie din Republica Moldova, axându-se pe identificarea nivelului de dezvoltare a inteligenŝei 

emoŝionale şi de manifestare a aptitudinilor de comunicare şi studierea particularităŝilor psihologice ale 

acestora la cadrele didactice.  

Cuvinte-cheie: inteligență, emoție, inteligență emoțională, aptitudine, comunicare, aptitudini de 

comunicare. 

Abstract. This research focuses on the theoretical and experimental study of emotional intelligence and 

communication aptitudes  for managers of children's groups within the Public Education Institutions of 

the Republic of Moldova, focusing on identifying the level of development of emotional intelligence and 

the manifestation of the communication aptitudes and the study of their psychological peculiarities of 

kindergarten educators. 

Schimbările care au loc în societatea prezentă, evidenŝiază o nouă perspectivă 

asupra succesului profesional al cadrelor didactice, evidențiind tot mai mult pe lângă 

inteligenŝa academică (cognitivă), sau IQ, care era considerată drept factor fundamental, 

care preîntâmpină reuşita profesională, iar ulterior pe lângă abilităŝile cognitive se 

conştientizează din viziunea secolului XXI, necesitatea deŝinerii la un nivel înalt şi a 

inteligenŝei emoŝionale sau IE, care ar permite managerilor grupelor de copii şi nu numai, 

deŝinerea profesionalismului la un nivel înalt, deoarece un factor de succes al cadrelor 

didactice este cu siguranŝă şi inteligenŝa emoŝională fiind considerată un predicator de 

încredere al reuşitei. Pe lângă aceasta, inteligenŝa emoŝională în strânsă legătură cu 

aptitudinile de comunicare presupun un succes pentru întreaga umanitate, semnificând 

performanŝă atât personală cât şi profesională, ceea ce până acum reprezintă o provocare 

pentru întreaga societate. 

Datorită evoluŝiei actului educaŝional care are loc în comunitatea contemporană, 

fiecare individ este nevoit să reflecte adânc asupra stabilităŝii trăirilor afective, 

schimbărilor de comportament, echilibrului emoŝional, priceperii de a relaŝiona, de a 

comunica, coopera, a înŝelege şi gestiona corect emoŝiile proprii cât şi a celor din jurul 

nostru [10, p. 28-29]. Astfel pentru sprijinirea comunităŝii este necesar ca să 

conştientizăm importanŝa şi a emoŝiilor, a stărilor afective în procesul de socializare, 

integrare morală, stimulând motivaŝia comunicării interpersonală şi nu numai [9, p. 7]. 
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După cum menŝiona Aristotel, problema emoŝiilor nu constă în existenŝa lor, ci în 

felul în care adecvăm emoŝiile şi exprimarea lor. Emoŝia adesea dictează un 

comportament şi fapte umane, opunându-se raŝiunii prin specificul existenŝei sale, 

raŝiunea are un caracter pregnant obiectiv, iar emoŝia este subiectivă [12, p. 16].  

De felul cum exprimăm emoŝiile depinde şi comunicarea socială, după cum afirmă 

J. Cosnier, fără emoţii nu există comunicare şi fără comunicare nu există viaţă socială 

[5, p. 24]. Fiind extrem de importante, emoŝiile asigură atât supravieŝuirea cât şi luarea 

deciziilor, stabilirea limitelor, comunicarea, atunci când trebuie să modelăm hotărârile şi 

acŝiunile, emoŝiile şi sentimentele contează în egală măsură, uneori mai mult decât 

gândurile, deoarece raŝionalul (gândirea raŝională), poate să nu mai aibă nici o importanŝă 

atunci când emoŝiile şi sentimentele îi iau locul [3, p. 10]. 

Preocupările pentru studierea inteligenŝei emoŝionale se atestă încă din secolul 

trecut, debutând cu anii `90 şi demonstrând importanŝa pentru inserŝia socio-profesională. 

Iniŝial, plecând de la rolul adaptiv al afectivităŝii s-a constatat că persoanele care au un 

coeficient intelectual (IQ) înalt sau o inteligenţă academică, foarte bine dezvoltată, se 

bucură mult mai puŝin în viaŝa de zi cu zi, în timp ce altă categorie de subiecŝi, deşi având 

un IQ mai redus în comparaŝie cu primii, au rezultate deosebite în practică. Prin urmare 

au fost analizată această constatare şi sa ajuns la raportarea acestei abilităŝi (la o altă 

abilitate decât cea academic) la inteligenţa socială care desemnează capacitatea de a 

înţelege şi de a stabili relaţii cu oamenii.  

Astfel E. L. Thorndike, propune într-un articol, ideea că un anumit aspect al 

inteligenŝei: inteligenŝa „socială‖, este definită ca fiind „capacitatea de a-i înţelege pe 

ceilalţi, şi de a acţiona inteligent (cu înţelepciune) în cadrul relaţiilor interumane” [6, p. 

60] aceasta fiind şi una din rădăcinile conceptului de inteligenŝă emoŝională.  

După părerea mai multor psihologi, abilitatea care asigură succesul în viaŝa atât 

profesională cât şi personală este distinctă pe de o parte de inteligenŝa academic, iar pe de 

altă parte, constituie un fel de sensibilitate specifică faŝă de practică şi relaŝiile 

interumane. Ca ulterior să se nască o nouă formă a inteligenţei - cea emoţională [apud 8, 

p. 139]. 

Termenul de inteligenţă emoţională, a fost formulat pentru prima dată 1985 (în 

SUA) de Wayne Leon Payne [4, p. 200], care considera că inteligenţa emoţională este o 

abilitate care implică o relaţionare creativă cu starea de teamă, durere şi oboseală 

pentru reuşita în viaţă a individului [8, p. 139]. 

Studiile privind inteligenŝa emoŝională sunt recente, debutând în anii ꞌ90. Se atestă 

varii direcŝii în definirea şi fundamentarea teoretică a conceptului de inteligenŝă 

emoŝională: una din acestea este reprezentată de psihologii J. D. Mayer şi P. Salovey, R. 

Bar-On, D. Goleman etc.; ulterior se evidenŝiază epistemologia termenului de inteligenŝă 

emoŝională în lucrările cercetătorilor: W. L. Payne, S. Hain, J. Segal, S. J. Stein şi H. E. 

Book etc.; cercetările privind inteligența emoțională se regăsesc şi în mediul ştiinŝific rus: 
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И. Н. Андреева, Г. Г. Гарскова, Ю. В. Давыдова, С. П. Деревянко, Д. В. Люсин, И. 

Н. Мещарякова, Е. М. Семенова, Г. В. Юсупова etc. [1, pp. 5-10]. 

Inteligenŝa emoŝională în combinare cu aptitudinile de comunicare sunt esenŝiale 

pentru începerea construirii relaŝiilor personale, profesionale, relaŝiilor dintre parteneri, 

colegi etc. Potenŝialitatea de a înŝelege şi de a controla propriile emoŝiile şi sentimentele 

permite îmbunătăŝirea modului în care comunicăm cu ceilalŝi. Fără inteligenŝă emoŝională 

nu putem comunica eficient unul cu altul, deoarece ea gestionează şi stabileşte relaŝii 

pentru a atinge anumite obiective, folosind tact pedagogic, diplomaŝie etc., pentru a 

rezolva unele probleme, situaŝii survenite şi a aplana conflicte. O comunicare eficientă în 

paralel cu inteligenŝa emoŝională permite: exprimarea corectă a gândurilor, nevoilor, 

sentimentelor, exercitarea influenŝei asupra celorlalți, ameliorarea procesului de ascultare, 

gestionarea conflictelor etc. [13]. 

Aptitudinile de comunicare sunt esenŝiale şi indispensabile, fiind studiate de 

psihologi ca B. Spityberg, W. Cupach, Н. В. Кузьмина, К. К. Платонов, Л. И. 

Уманский, N. Erastov, R. Tereşciuc, N. Berezovschi etc. 

N. Erastov, tratează aptitudinile de comunicare drept „condiŝii ce asigură însoŝirea 

rapidă a procedeelor de comunicare, formarea cunoştinŝelor, priceperilor şi deprinderilor 

comunicative ale personalităŝii‖ [apud  3, p. 51], fiind inseparabile în activitatea cadrelor 

didactice şi a tuturor managerilor în prezent, fiind un subiect de interes sporit în secolul 

XXI, iar o modalitate eficientă de îmbunătăŝire a aptitudinilor de comunicare este de a 

consolida inteligenŝa emoŝională. Neavând bine dezvoltată inteligenŝa emoŝională, cadrele 

didactice pot adesea reacŝiona la situaŝii survenite în mod diferit (fără să-şi controleze 

răspunsurile verbale, tonul, mimica, limbajul corporal necorespunzător etc.), punând în 

pericol procesul de comunicare şi relaŝiile atât la locul de muncă, cât şi în familie, 

comparativ cu cei care dispun de un grad înalt al inteligenŝei emoŝionale și în cadrul 

comunicării pot gestiona emoŝiile, sunt bine pregătiŝi pentru a comunica şi a răspunde 

cerințelor societății contemporane.  

Inteligenŝa emoŝională în corelaŝie cu aptitudinile de comunicare ne permite să fim 

auziți cu mai multă precizie, să inspirăm şi să motivăm pe alŝii, să fim optimişti, 

colaborând şi cooperând eficient la toate nivelele educaŝionale şi nu numai, iar prin 

intermediul acestora are loc promovarea profesională.  

Astfel pentru a determina nivelului de dezvoltare a inteligenŝei emoŝionale şi de 

manifestare a aptitudinilor de comunicare la cadrele didactice din instituŝiile preşcolare în 

cadrul experimentului de cercetare, am aplicat următoarele instrumente experimentale ca: 

Testul Inteligenţa emoţională pentru adulŝi (adaptat de Mihaela Roco, după Bar-On şi D. 

Goleman) [8, pp. 189-191], Bateria de Teste BTPIE (Robert Wood, Harry Talley, 2007) 

[11, p. 15]; Chestionarul Diagnosticarea aptitudinilor comunicative şi organizatorice 

(COS-1), (după V. V. Sineavski, B. A. Fedorişin) [7, p. 126], rezultatele obŝinute în urma 

testării şi chestionării, indică nivelul de dezvoltare a inteligenŝei emoŝionale şi de 
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dezvoltare actuală a aptitudinilor comunicative şi organizatorice ale subiecŝilor concreŝi, 

dar în cadrul rezultatelor am evidenŝiat doar nivelul de dezvoltare al aptitudinilor 

comunicative.  

Instrumentele utilizate în cadrul experimentului de cercetare au fost propuse 

cadrelor didactice din instituŝiile preşcolare, la care au participat 50 de educatori din 

învăŝământul preşcolar, din trei instituŝii diferite (denumirile instituŝiilor sunt 

confidenŝiale) care au participat la experimentul de cercetare, etapa de constatare şi etapa 

de control. 

În cadrul experimentului de cercetare la etapa de constatare şi de control au 

participat 50 de educatori, dintre care 16 cadre didactice au constituit grupul experimental 

şi 34 educatori – grupul de control. 

 

Fig. 1. Reprezentarea procentuală a lotului experimental 

Analizând fig. 1. constatăm că lotul experimental este constituit din: grupul 

experimental (GE) care reprezintă 32%, cu 16 cadre didactice ceea ce reprezintă Instituŝia 

1, şi grupul de control (GC) cu 68 %, cu 34 educatori, reprezentând Instituŝia 2. 

În cadrul experimentului de cercetare, la etapa de constatare am aplicat Testul 

Inteligenţa emoţională pentru adulŝi (adaptat de Mihaela Roco, după Bar-On şi D. 

Goleman), la cadrele didactice din instituŝiile preşcolare [2, pp.7-13]. 
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Fig. 2. Repartiția subiecților din grupul experimental și grupul de control la etapa de 

constatare, după nivelurile EQ, conform Testului Inteligenţa emoţională pentru adulŝi  

(adaptat de Mihaela Roco, după Bar- On şi D. Goleman) 

Analizând fig. 2, am constatat că din cadrul experimentului de cercetare: grupul 

experimental (GE) cu 16 cadre didactice dintre care 6,25%, posedă EQ - peste medie; 
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43,75% - EQ mediu şi 50%  - sub medie, iar din cadrul grupului de control (GC) cu 34 

cadre didactice, dintre care 47% - EQ sub medie şi 53%, EQ mediu.  

Tabelul 1. Repartizarea cadrelor didactice din grupul experimental și grupul de 

control la etapa de constatare, după Testului Inteligenţa emoţională pentru adulŝi (adaptat 

de M. Roco, după Bar-On şi D. Goleman) 

Niveluri 

EQ 

Grupul experimental Grupul de control 

Nr. cadre 

didactice 

% Indici medii 

p. s 

Nr. cadre 

didactice 

% Indici 

medii p. s 

Sub mediu 8 50 80 16 47 75 

Mediu 7 43,75 117,85 18 53 123,05 

Peste medie 1 6,25 160 0 0 0 

Excepţional 0 0 0 0 0 0 

Media EQ pe grup  101,5625  100 

Analizând repartizarea cadrelor didactice din grupului experimental și grupul de 

control din tabelul 1, constatăm că la etapa de constatare, grupul experimental, constituit 

din 16 cadre didactice, posedă următoarele niveluri ale inteligenŝei emoŝionale: la nivel 

sub mediu se regăsesc 8 cadre didactice – 50%, cu indicii medii de puncte standardizate 

80; la nivel mediu sunt 7 educatori cu 43,75%, cu indicii medii de 117,85 p. s; la nivel 

peste medie se regăseşte un educator reprezentând 6,25%, cu un indice de 160 p. s. 

Grupul experimental posedă o medie a indicilor de 101,5625- ceea ce denotă ca cadrele 

didactice după Testului Inteligenţa emoţională pentru adulŝi (adaptat de M. Roco, după 

R. Bar-On şi D. Goleman) se regăsesc la nivel mediu. La etapa de constatare, grupul de 

control, constituit din 34 educatori, se regăseşte la următoarele niveluri: nivel sub mediu, 

cu 47%, cu indicii medii de 75 p. s; la nivel mediu se regăsesc 18 educatori – 53%, cu 

indicii medii de 123,05 p. s.; media generală a grupului de control este de 100 p. s, ceea 

ce semnifică ca educatorii posedă un nivel mediu al inteligenŝei emoŝionale. 

În cadrul etapei de constatare, am aplicat Bateria de Teste BTPIE (R.Wood, H. 

Talley), unde am înregistrat următoarele date: 
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Fig. 3. Distribuirea managerilor grupelor de copiii din grupul experimental și grupul de 

control la etapa de constatare, după nivelul inteligenŝei emoŝionale  

(Bateria de Teste BTPIE  (R. Wood, H. Talley, 2007)) 

În fig. 3 este reprezentată distribuirea subiecților din grupul experimental și grupul 

de control la etapa de constatare, unde observăm că grupul experimental înregistrează 

următoarele rezultate: la dimensiunea Autoreglarea emoţională înregistrăm niveluri: IE 

medie cu 50%, IE mare cu 50%; faŝă de grupul de control care posedă niveluri ale 

inteligenŝei emoŝionale: nivel mediu cu 38,23% şi nivel mare cu 61,77%; la dimensiunea 

Conştiinţa de sine, grupul experimental posedă niveluri ale IE: nivel mic – 6,25%, IE 

medie cu 81,25% şi IE mare cu 12,50%, faŝă de grupul de control care înregistrează 

următoarele date: IE medie cu 88,23% şi IE mare cu 11,77%; la dimensiunea Motivaţia, 

grupul experimental se regăseşte la nivel mediu cu 56,25%, nivel mare cu 43,75%, faŝă 

de grupul de control care se regăseşte la nivel mediu cu 70,58% şi nivel mare  cu 26,47%; 

la dimensiunea Empatia, înregistrăm următoarele date pentru grupul experimental: IE 

mică cu 18,75%, IE medie cu 18,75%, IE mare cu 62,50%, faŝă de grupul de control cu 

IE medie – 64,70% şi IE mare cu 35,30%; dimensiunea Conştiinţa de sine posedă 

următoarele date la grupul experimental cu IE mică cu 6,25%, IE medie – 68.75% şi IE 

mare cu 25%, faŝă de grupul de control cu IE medie 94,12% şi IE mare – 5,88%. 

 

Fig. 4.  Indicii medii ai subiecților din grupului experimental și grupului de control la 

etapa de constatare, conform Bateriei de Teste BTPIE (R. Wood, H. Talley) 

Analizând indicii medii a subiecților din grupului experimental și grupului de 

control din fig. 4, constatăm că atât grupul experimental, cât şi grupul de control au 



 27 

rezultate modeste, dintre care: Autoreglarea, la grupul experimental, înregistrează un 

nivel mare, pe când la grupul de control - nivel mediu, ceea ce semnifică că educatorii 

înŝeleg emoŝiile cu care se confruntă şi le depăşesc cu ajutorul echilibrului emoŝional; 

Conştiinţa de sine, se încadrează în limitele nivelului mediu, educatorii sunt conştienŝi de 

propriile emoŝii, au încredere în sine; la dimensiunea Motivaţia, educatorii se axează pe 

stabilirea scopurilor şi tind spre realizarea acestora;  Empatia la cadrele didactice, se 

caracterizează prin conştientizarea emoŝiilor şi sentimentelor celorlalŝi; dimensiunea 

Abilităţile sociale, la educatori este de nivel mediu. 

În cadrul experimentului de cercetare la etapa de constatare am aplicat chestionarul 

(Cos-1), (după V.V.Sineavski, B. A. Fedorişin). 

Grupul experimentalGrupul de control

18,75% 14,70%

37,50% 26,50%

25%

5,90%

6,25%
35,30%

12,50%
17,60% Foarte înalt

Înalt

Mediul

Scăzut

Foarte scăzut

 

Fig. 5. Repartizarea educatorilor din grupul experimental și grupul de control la etapa de 

constatare, după Chestionarului (COS-1) 

Analizând fig. 5, concluzionăm că, la nivel foarte scăzut, educatorii din grupul 

experimental constituie 18,75% iar educatorii din grupul de control - 14,70%; la nivel 

scăzut: grupul experimental - 37,50% iar grupul de control - 26,50%; nivelul mediu 

grupul experimental - 25% şi grupul de control - 5,90%; la nivel înalt: grupul 

experimental - 6,25% şi grupul de control - 35,30%; la nivel foarte înalt, grupul 

experimental - 12,50%, iar grupul de control 17, 60%. 

Tabelul 2. Repartiția subiecților din grupul experimental și grupul de control, la etapa de 

constatare, conform Chestionarul (COS 1) 

  Niveluri de manifestare a aptitudinilor comunicative 

  Grupul experimental Grupul de control 

Niveluri Q Nr. cadre 

didactice 

% Indicii medii 

K s. e. 

Nr. cadre 

didactice 

% Indicii medii 

K s. e. 

Foarte 

scăzut 

1 3 18,7

5 

0,28 5 14,70 0.32 

Scăzut 2 6 37,5 0,53 9 26,50 0,51 

Mediu 3 4 25 0,62 2 5,90 0,62 

Înalt 4 1 6,25 0,70 12 35,30 0,72 

Foarte înalt 5 2 12,5 0,90 6 17,60 0,80 
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Media K pe grup   0,56 – Q3   0,61- Q3 

Analizând tabelul 2 privind repartiția subiecților din grupului experimental și grupul 

de control la etapa de constatare, după chestionarul COS 1, înregistrăm următoarele 

niveluri de manifestare a aptitudinilor comunicative actuale la grupul experimental cu  

indicii medii Q-3 cu 0,56 conform scalei de evaluare, ceea ce denotă cu cadrele didactice 

au un nivel actual al aptitudinilor comunicative mediu, la fel şi grupul de control posedă 

un nivel mediu cu Q-3, având o medie K de 0,61 s.e. 

În cadrul experimentului psihopedagogic la etapa de constatare am înregistrat date 

suficiente şi considerabile privind nivelurile de dezvoltare a inteligenŝei emoŝionale şi 

aptitudini de comunicare la cadrele didactice din instituŝiile preşcolare care au participat 

la experimentul de cercetare, dintre care grupul experimental, cu un nivel mediu atât a EQ 

cât şi a aptitudinilor de comunicare conform instrumentelor experimentale, la fel şi 

grupul de control, se regăseşte la nivelurile medii a inteligenŝei emoŝionale şi a 

aptitudinilor de comunicare. Astfel constatăm că cadrele didactice necesită o dezvoltare 

şi consolidare a inteligenŝei emoŝionale pentru comunicare, iar pentru a obŝine rezultate 

satisfăcătoare şi a ridica nivelurile celor două elemente indispensabile meseriei de cadru 

didactic, vom apela la etapa de formare, prin elaborarea și aplicarea programului formativ 

la grupul experimental. 

Analizând datele experimentale obținute la etapa de constatare, conchidem că 

rezultatele sunt unele modeste privind coeficientul EQ şi nivelul de dezvoltare actual al 

aptitudinilor de comunicare. Din aceste considerente se accentuează necesitatea de 

elaborare şi aplicare a unui program formativ şi a variilor şedinŝe în instituŝiile preşcolare 

pentru dezvoltarea şi consolidarea EQ şi AC. 

Dezvoltarea şi consolidarea optimă a inteligenŝei emoŝionale la educatori este o 

problemă majoră şi semnificativă, ce este responsabilă de atitudinile cadrelor didactice 

faŝă de propriile stări afective, emoŝii, autocontrol etc., ce sunt reflectate în 

comportamentele comunicative care se axează pe sistemul individual al valorilor 

inteligenŝei emoŝionale ce va asigura şi conduce la performanŝe, sănătate mintală, 

adaptare şi integrare socio-profesională, măiestrie și tact pedagogic. 

Având la bază literatură din domeniul psihologiei şi pedagogiei am inițiat 

elaborarea Programului formativ axat pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale la educatorii 

din grupul experimental. 

Programul formativ integrează un plan de acţiuni ⁄ activităţi speciale, flexibile şi 

deschise ce pot fi uşor realizate şi racordate la scopul, obiectivele cercetării propuse spre 

realizare. 

Rezultatele obŝinute în urma aplicării programului de formare sunt ameliorative şi 

satisfăcătoare, conform Testului Inteligenţa emoţională pentru adulŝi [8, p. 189-191]:  
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Fig. 6.  Distribuirea subiecților din grupul experimental și grupul de control la etapa de 

control, după Testului Inteligenţa emoţională pentru adulŝi 

Analizând distribuirea subiecților din grupul experimental și grupul de control la 

etapa de control, în fig. 6 observăm nivelurile de dezvoltare a inteligenŝei emoŝionale, 

pentru ambele grupuri, unde la nivel sub medie în grupul experimental - 6,25% educatori, 

iar grupul de control – 32,35% cadre didactice; astfel putem să constatăm diferenŝele 

dintre grupul experimental și cel de control fiind de 26,1% ; la nivel mediu avem la 

grupul experimental un rezultat de 62,50% iar grupul de control cu 58,83%, unde 62,50% 

> 58,83% fiind de 3.67%; la nivel peste medie, grupul experimental înregistrează un 

rezultat de  31,25% şi grupul de control cu 8,82%, cu diferențele de 22,43%, la nivel 

excepţional nu înregistrăm nici un cadru didactic. 

Tabelul 3. Repartizarea educatorilor din grupul experimental și grupul de control la etapa 

de control, conform Testului Inteligenţa emoţională pentru adulŝi (adaptat de M. Roco, 

după Bar-On şi D. Goleman) 

 
EQ 

Grupul experimental Grupul de control 

Niveluri Nr. cadre 

didactice 

% Indici medii 

p. s 

Nr. cadre 

didactice 

% Indici 

medii p. s 

Sub mediu 1 6,25% 80 11 32,35% 80 

Mediu 10 62,5% 121,5 20 58,83% 115 

Peste medie 5 31,25% 178 3 8,82% 150 

Excepţional 0 0 0 0 0 0 

Media EQ pe 

grup 

  136, 56- 

medie 

  106,76- 

medie 

Analizând tabelul 3 privind repartizarea cadrelor didactice din grupul experimental 

și grupul de control la etapa de control, după testul Inteligenţa emoţională pentru adulŝi 

(adaptat de M. Roco, după Bar-On şi D. Goleman), evidenŝiem o evoluŝie semnificativă a 

coeficientului de dezvoltare a inteligenței emoționale pentru grupul experimental care a 

participat la programul formativ, unde observă că grupul experimental, posedă un nivel 
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mediu EQ de 136,56 p. s, pe când grupul de control posedă 106,76 p. s, de unde deducem 

creşterea satisfăcătoare a EQ din cadrul experimentului de cercetare la etapa de control a 

grupului experimental, ceea ce se caracterizează prin: rezultate de nivel sub mediu, a 

grupului experimental cu 1 educator - 6.25%, iar grupul de control cu 11 educatori - 

32,35%; nivel mediu la grupul experimental cu 10 cadre didactice - 62,5%, iar grupul de 

control cu 20 educatori - 58,83%; rezultate bune se înregistrează și la nivel peste medie la 

grupul experimental cu 5 educatori - 31,25%, iar grupul de control cu 3 manageri ai 

grupei de copii - 8,82%, rezultate excepţionale nu se înregistrează. 

Mai jos sunt expuse rezultatele repartizării managerilor grupelor de copii din grupul 

experimental și grupul de control, la etapa de control, care sunt obținute în urma aplicării 

Programului de formare la etapa de control, după Bateriei de Teste BTPIE (R. Wood, H. 

Talley, 2007) [11, p. 15]. 

 

Fig. 7. Repartizarea managerilor grupelor de copii din grupul experimental și grupul de 

control la etapa de control, după Bateria de Teste BTPIE  R. Wood, H. Talley, 2007 

Analizând fig. 7, observăm repartizarea educatorilor din grupul experimental și 

grupul de control la etapa de control, unde am obŝinut următoarele rezultate satisfăcătoare 

la grupul experimental faŝă de grupul de control, astfel la dimensiunea Autoreglare 

emoţională, la grupul experimental se înregistrează următoarele niveluri: nivel mediu cu 

18, 75% şi nivel mare cu 81,25%, faŝă de grupul de control care la această dimensiune 

înregistrează următoarele date: la nivel mediu - 34,30% şi nivel mare cu 64,70%; la 

dimensiunea Conştiinţa de sine, la grupul experimental, înregistrăm următoarele date, la 

nivel mediu – 50% şi nivel mare – 50%, faŝă de grupul de control, care în urma analizei 

BTPIE, înregistrăm următoarele niveluri ale inteligenŝei emoŝionale: nivel mediu cu – 

67,64% şi nivel mare cu 32,36%; la dimensiunea Motivaţia, grupul experimental, posedă 

următoarele niveluri: nivel mediu cu 25% şi nivel mare cu 75%, faŝă de grupul de control 

care înregistrează la această dimensiune următoarele niveluri: nivel mediu cu 47,05% şi 

nivel mare cu 52,95%; la dimensiunea Empatia, grupul experimental se regăseşte la nivel 

mediu cu 25% şi nivel mare cu 75%, iar grupul de control la dimensiunea Empatie, 

posedă următoarele rezultate: la nivel mediu – 52, 95%, nivel mare cu 47,05%; 

dimensiunea Abilităţile sociale, la grupul experimental se înregistrează următoarele 
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niveluri în urma analizei testelor realizate de cadrele didactice din instituŝiile preşcolare: 

nivel mediu – 56,25% şi nivel mare cu 43,75%, faŝă de grupul de control, care la nivel 

mediu posedă un rezultat de 70,59% şi nivel mare cu 29,41%, astfel constatăm că, în 

urma aplicării Programului formativ la grupul experimental, se observă o dezvoltare şi 

îmbunătăŝire a nivelurilor de dezvoltare a inteligenŝei emoŝionale. 

 

Fig. 8. Distribuirea educatorilor din grupul experimental și grupul de control la etapa de 

control, conform Bateria de Teste BTPIE (R. Wood, H. Talley, 2007) 

Analizând fig. 8, privind distribuirea educatorilor din grupul experimental și grupul 

de control la etapa de control, constatăm că, în urma aplicării Programului formative la 

grupul experimental, are loc o îmbunătăŝire a nivelului de dezvoltare a dimensiunilor 

inteligenŝei emoŝionale, astfel încât nu mai sunt înregistrate niveluri de dezvoltare a 

inteligenŝei emoŝionale minime, toate regăsindu-se în nivelurile inteligenŝei emoŝionale 

medii şi mare. 

În concluzie, în urma aplicării Programului formativ are loc o dezvoltare şi 

consolidare a nivelurilor de dezvoltare a inteligenŝei emoŝionale la managerii grupei de 

copii din grupul experimental, faŝă de grupul de control. În urma realizării Programului 

formativ, am aplicat la grupul experimental şi la grupul de control, la etapa de control, 

Chestionarul Diagnosticarea aptitudinilor comunicative şi organizatorice (Cos-1) (după 

V. V. Sineavski, B. A. Fedorişin), după care am obŝinut date mai înalte la grupul 

experimental, la care subiecŝii s-au plasat la niveluri remarcabile. 

 

Fig. 9.  Repartiția cadrelor diactice din grupul experimental și grupul de control la etapa 

de control, după nivelurile de manifestare a aptitudinilor comunicative 

Analizând fig. 9 observăm repartiția cadrelor diactice din grupul experimental și 

grupul de control la etapa de control, după nivelurile de manifestare a aptitudinilor 
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comunicative, unde sunt notate nivelurile de manifestare a aptitudinilor de comunicare 

actuale la cadrele didactice din instituŝiile preşcolare din cele două grupuri: grupul 

experimental şi grupul de control. 

Tabelul 4. Repartizarea educatorilor din grupul experimental și grupul de control la etapa 

de control, după nivelul de manifestare a aptitudinilor comunicative (COS 1) 

  Niveluri de manifestare a aptitudinilor comunicative 

  Grupul experimental Grupul de control 

Niveluri Q Nr. cadre 

didactice 

% Indicii medii 

K s. e. 

Nr. cadre 

didactice 

% Indicii medii 

K s. e. 

Foarte scăzut 1 0 0 0 4 11,75 0.43 

Scăzut 2 1 6,25 0,50 8 23,53 0.51 

Mediu 3 7 43,75 0,63 8 23,53 0,61 

Înalt 4 3 18,75 0,72 10 29,42 0.65 

Foarte înalt 5 5 31,25 0,92 4 11,75 0,86 

Media K pe grup   0,72 – Q4   0,62 – Q3 

Spre deosebire de grupul experimental care prezintă rezultate mai înalte și 

semnificative la nivelul de manifestare a aptitudinilor comunicative cu Q – 4, posedând 

un indice mediu de 0,70 s.c. şi manifestând rezultate care au progresat la toŝi indicii de 

manifestare a aptitudinilor de comunicare, grupul de control nu prezintă schimbări 

semnificative, posedând acelaşi Q-3, ca la etapa de constatare, aceste date sunt deduse 

din talebul 4, privind repartizarea educatorilor din grupul experimental și cel de control la 

etapa de control, după nivelurile de manifestare a aptitudinilor comunicative (COS 1). 

În concluzie, indiferent de nivelurile de dezvoltare inițială al inteligenŝei 

emoŝionale, toate dimensiunile au progresat semnificativ şi observabil, datorită 

participării grupului experimental în cadrul etapei de formare, iar pe lângă inteligenŝa 

emoŝională, datorită abilităŝilor sociale are loc şi ridicarea nivelurilor de manifestare 

actuală a aptitudinilor de comunicare la cadrele didactice din grupul experimental, ceea 

ce demonstrează realizarea cu succes a caracterului constructiv al Programului formativ 

aplicat în cadrul experimentului de cercetare. 

Demersul experimentului de cercetare a optat pentru determinarea nivelurilor de 

dezvoltare a inteligenŝei emoŝionale şi a nivelurilor de manifestare a aptitudinilor de 

comunicare la cadrele didactice din instituŝiile preşcolare, şi elaborarea, aplicarea unui 

Program formativ centrat pe dezvoltare şi consolidare inteligenŝei emoŝionale pentru 

comunicare, ceea ce a permis ridicarea nivelurilor EQ  la cadrele didactice şi a nivelurilor 

de manifestare a aptitudinilor de comunicare. 

Etapa de control din cadrul experimentului de cercetare, ne-a permis confirmarea 

rezultatelor evoluŝiei nivelurilor inteligenŝei emoŝionale şi a aptitudinilor comunicative 
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ale grupului experimental, ceea ce ne permite evidenŝierea şi confirmarea situaŝiei 

ameliorative şi îmbunătăŝirea poziției în cadrul instituŝiei preşcolare. 
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ASPECTE ALE ABORDĂRII TRANSDISCILINARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR PRIN PRIZMA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE 

ASPECTS OF THE TRANSDISCILINARY APPROACH IN PRIMARY 

EDUCATION THROUGH THE SCHOOL-FAMILY PARTNERSHIP 

Angela CARA, dr. ped., conf. cerc., Institutul de Științe ale Educației 

Ana COJUSNEANU, cadru didactic, Școala Internațională Heritage 

Rezumat: Articolul relevă importanța activităților transdisciplinare, realizate în comun cu părinții 

elevilor, în realizarea misiunii învățământului primar, care are drept scop formarea copilului ca 

personalitate liberă şi creativă şi asigură dezvoltarea competenŝelor necesare continuării studiilor în 

învăŝământul gimnazial. În acest scop, autorii propun o activitate interdisciplinară, care poate fi realizată 

în învățământul primar. 

Resume: The article highlights the importance of the transdisciplinary activities and the school-family 

partnership, in the achievement of the primary education mission, which aims to contribute to child’s 

education as a free and creative personality, ensuring the development of necessary competences to 

continue studies in the gymnasium education.  

În conformitate cu Codul Educației Art. 11(1): „Educația are ca finalitate principală 

formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sistem de competenŝe care include 

cunoştinŝe, abilităŝi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a individului la viaŝa 

socială şi economică.‖ În conformitate cu Art. 26 al Codului Educației al Republicii 

Moldova, misiunea învăŝământului primar, are drept scop formarea copilului ca 

personalitate liberă şi creativă şi asigură dezvoltarea competenŝelor necesare continuării 

studiilor în învăŝământul gimnazial.‖ (5, p.30) 

În același tiimp, conform Codului educației, educaŝia are ca finalitate principală 

formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sistem de competenŝe care include 

cunoştinŝe, abilităŝi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a individului la viaŝa 

socială şi economică. 

Curriculum învăŝământului primar promovează valorificarea judicioasă a strategiilor 

transdisciplinare la orice disciplină școlară. Activitățile transdisciplinare presupun 

abordarea integrată a curriculumului prin centrarea pe probleme ale lumii reale în 

contexte cotidiene, urmărind dezvoltarea competentelor pentru viață. 

În cadrul activităților transdisplinare se va urmări transferul de valori de la o 

disciplină la alta, transferul cunoştinŝelor în situaŝii apropiate de viaŝa reală, transformarea 

valorilor în modele atitudinale şi comportamentale.  

În cadrul predării se va pune accent pe următoarele caracteristici: gradul de 

participare a elevilor; folosirea unor strategii didactice cu valoare formativă; muncă 

independentă a elevilor; calitatea şi volumul exercițiilor cu caracter aplicativ; crearea 

unor situaŝii care să dezvolte gândirea divergentă, creativitatea elevilor; transferul 

cunoștințelor în situații noi; valorificarea informațiilor rezultate din consultarea altor 

surse (reviste, cărŝi, enciclopedii, CD, Internet). 
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Un rol deosebit în implementarea activităților transdisciplinare revine 

parteneriatului școlii-familie-comunitate. Cercetările evidențiază că copiii ai căror părinți 

mențin în mod constant legătura cu școala sunt avantajați atât din punct de vedere 

academic, cât și comportamental (Muscă et al. 2006), fiind facilitate dezvoltarea 

competențelor privind interacțiunea socială, cu colegii, cadrele didactice și comunitatea 

în care trăiesc (McWayne et al. 2004). Nu în ultimul rând, toți copiii au de câștigat atunci 

când familia și membrii comunității sunt implicați în activitățile școlii. Participarea 

adulților transmite copiilor mesajul că școala este importantă și că activitățile copiilor 

sunt valoroase pentru a primi atenția adulților (Davis 2010: 5). S-a identificat un efect 

pozitiv al implicării părinților, atunci când școlile și părinții susțin în mod continuu 

procesul de învățare și dezvoltare a copiilor (Eccles & Harold 1993). 

În rândurile de mai jos, propunem o activitate transdiscionară, care poate fi realizată la 

clasa I cu implicarea părinților. 
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ACŢIUNI  STRATEGICE DE IMPLEMENTARE AACTIVITĂŢILOR 

CURRICULARE ÎN INSTITUŢIA DE EDUCAŢIE TIMPURIE 

Lilia CEBANU, dr. ped., cerc. şt. coord. 

Institutul de Ştiinŝe ale Educaŝiei 

Summary: This article reflects strategic milestones for implementing activities based on the early 

education curriculum; the concept of strategy and its components is presented: the task and the learning 

situation that are centered on creating an optimal framework meant to give the child the possibility to 

achieve a certain objective in its harmonious development. 

    Curriculumul de educaŝie timpurie constituie un document de politică Educaŝională 

care reflectă concepŝia pedagogică asupra educaŝiei copilului din Republica Moldova de 

vârstă timpurie şi preşcolară, de la 1 la 7 ani. Impactul  acestui document este de a orienta 

cadrele didactice în proiectarea, organizarea şi realizarea activităŝilor educaŝionale din 

perspectiva viziunilor pedagogice moderne asupra copilului şi educaŝiei. 

      În viziunea actuală, curriculumul se referă la oferta educaŝională a instituŝiei de 

educaŝie timpurie şi reprezintă sistemul proceselor educaŝionale şi al experienŝelor de 

învăŝare şi formare directe şi indirecte oferite educaŝilor şi trăite de aceştia în contexte 

formale, nonformale şi chiar informale. 

       Necesitatea explicării şi direcŝionării evoluŝiei procesului de implementare a 

curriculumului de educaŝie timpurie impune o analiză multiaspectuală, în care 

perspectivele sistemică, managerială sînt de importanŝă crucială. Implementarea 

curriculumului se supune legităŝilor Ciclului comprehensiv al schimbării, conform căruia 

în primul ciclu a prevalat  acŝiunile de elaborare a curriculumului şi schimbările ce poartă 

un caracter de sus în jos, iar în cel de-al doilea ciclu urmează o schimbare calitativă, 

proactivă, de jos în sus, localizată  preponderent în instituŝia de învăŝâmînt. 

Abordarea curriculară permite luarea în considerare, în plan teoretic şi practic, a întregii 

complexităŝi a procesului de dezvoltare şi formare a preşcolarilor. 

Cunoaşterea şi înŝelegerea complexităŝii procesului de schimbare devin pentru toŝi cei cu 

responsabilităŝi în educaŝie premise obligatorii pentru stimularea schimbării la nivelul 

instituŝiei. Câteva repere în acest sens sunt: aspectele teoretice care stau la baza reformei 

curriculum-ului, orientările şi tendinţele în reformele sistemelor de învăţământ 

contemporane, priorităţile în educaţie. Acestea permit orientarea viziunii şi misiunii 

instituŝiei de educaŝie timpurie spre o direcŝie ―prospectivă‖, schimbarea paradigmei către 

perspectiva exigenŝelor viitorului, impunând o atenŝie sporită acordată resurselor umane 

(inteligenŝă, creativitate, adaptabilitatea) ca resurse cheie ale dezvoltării prin diverse 

strategii manageriale. 

       Noul curriculum pentru învăŝământul preşcolar are la bază conceptul de educaŝie 

timpurie şi se încadrează în paradigma pedagogică a curriculumului centrat pe copil, 

situând în centrul atenŝiei copilul cu particularităŝile sale de vârstă şi individuale. 
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Prin urmare, Curriculum pentru Educație Timpurie constituie un program inițial în 

sistemul de educație din Republica Moldova,fundamentat pe teoriile psihologice și 

pedagogice, care subliniază nevoia dezvoltării holistice și individuale a copiilor [1]. 

     Respectivele referiri ale educației timpurii se regăsesc în diverse documente ale 

Uniunii Europene care au trasat liniile directoare ale politicilor privind dezvoltarea 

copilului în perioada timpurie. 

Astfel, acŝiunile  curriculare pentru învăŝământul preşcolar se caracterizează prin: 

-      extensie- antrenează preşcolarii, prin experienŝe de învăŝare, în cât mai multe domenii 

de activitate din perspectiva tuturor tipurilor semnificative de rezultate de învăŝare; 

-      echilibru- asigură abordarea fiecărui domeniu de activitate atât în relaŝie cu celelalte, 

cât şi cu curriculum-ul ca întreg; 

-      relevanţă- este adecvat atât nevoilor prezente, cât şi celor de perspectivă ale 

preşcolarilor, contribuind la optimizarea înŝelegerii de către aceştia a lumii în care trăiesc 

şi a propriei persoane, la ridicarea competenŝei în controlul evenimentelor şi în 

confruntarea cu o largă varietate de cerinŝe şi aşteptări, la echiparea lor progresivă cu 

concepte, cunoştinŝe atitudini şi abilităŝi necesare în viaŝă; 

-  diferenţiere- permite dezvoltarea şi manifestarea unor caracteristici individuale, chiar la 

preşcolarii de aceeaşi vârstă; 

-   progresie şi continuitate- permite trecerea optimă de la un nivel de studiu la altul şi de 

la un ciclu de învăŝământ la altul sau de la o instituŝie de învăŝământ la alta. 

      Reuşita activităŝilor, în învăŝământul preşcolar, se bazează pe un scenariu bine 

întocmit de către educatoare, cu obiective clare, cu repartizarea sarcinilor zilnice în 

fiecare centru  de activitate şi asigurarea unei palete de opŝiuni care duc la atingerea 

obiectivelor educaŝionale propuse.  

Structura flexibilă a conŝinuturilor oferă cadrelor didactice o libertate de decizie deplină în 

selectarea lor şi o autonomie în privinŝa strategiilor didactice cu ajutorul cărora sunt 

oferite conŝinuturile curriculare. 

      Elementul de noutate al curriculumului îl reprezintă proiectele de activităŝi integrate 

pe domeniile de activitate, care lasă mai multă libertate de exprimare şi acŝiune atât pentru 

copil, cât şi pentru educatoare. Copilului i se oferă o gamă largă de oportunităŝi pentru a-şi 

exersa o învăŝare activă. Prin aceste activităŝi se aduce un plus de lejeritate şi mai multă 

coerenŝă procesului didactic, punându-se accent pe joc ca metodă de bază a acestui 

proces. 

    În realizarea unui management eficient al curriculumului pentru  educaŝie timpurie 

cadrul didactic trebuie să aleagă diverse strategii didactice. 

Ce este strategia? 

Sensul general al conceptului de strategie este acela de „modalitate de concepere, linie de 

orientare în viziune sistemică şi pe termen mediu sau scurt a proceselor educaŝionale‖[3.]. 
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Figura 1. Conceptul strategiei 

     În sens pedagogic restrâns, se pot defini ca sisteme de metode, procedee, mijloace şi 

forme de organizare a activităŝii educaŝionale, integratesistemic şi operaŝional, care 

vizează construirea experienŝelor de învăŝare,formarea de abilităŝi, capacităŝi etc. 

Strategia didactică este modalitatea prin care educatoarea alege, combină şi organizează 

ansamblul de metode, materiale didactice şi mijloace într-o ordine logică, în vederea 

atingerii unor obiective. 

O strategie poate fi înŝeleasă ca o modalitate de abordare şi rezolvare ale unei sarcini de 

învăŝare,ceea ce presupune alegerea unor metode şi mijloace, combinarea şi organizarea 

optimă a situaŝiei de învăŝare, în scopul obŝinerii unor rezultate maxime. Alegerea unei 

anumite strategii didactice se face în funcŝie de: concepţia didactică ––– se aleg 

metodele active, specifice învăţării prin acţiune la vârsta preşcolară; obiectivele 

instructiv-educative specifice unei situaţii de instruire; pentru tipurile de obiective 

diferite se pot adopta strategii diferite; natura conţinutului - unul şi acelaşi conţinut 

poate fi predat în moduri diferite; tipul de experienţă de învăţare a copiilor - se 

constată că cele mai eficiente strategii sunt cele ce stimulează tipuri active de învăţare. 

În plan metodologic, strategia didactică constituie demersul metodic prin care se 

realizează obiectivele curriculumului. Organizarea activităŝilor de învăŝare presupune 

crearea unor situaŝii de învăŝare şi formularea unor sarcini de învăŝare, ambele cu rol 

formativ pentru realizarea unui anumit obiectiv din cadrul programei şcolare. 

Curriculumul oferă exemple de activităŝi de învăŝare pentru fiecare competență 

specifică, dar lasă libertate cadrului didactic pentru organizarea situaŝiilor de învăŝare şi 

formularea sarcinilor de lucru. 

Totodată ea  solicită identificarea şi caracterizarea a două component:  sarcina de 

învăŝare şi situaŝia de învăŝare, ambele centrate pe crearea unui cadru optim menit să-i 

ofere copilului posibilitatea realizării unui anumit obiectiv operaŝional. 
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Sarcina  de  învăţareeste  cerinŝa  pe  care  copilul  trebuie  să  o  realizeze  prin  acŝiune. 

Caracteristicile acestei componente sunt: 

• se formulează prin derivare directă din obiectivul operaŝional; 

• este aceeaşi pentru toŝi copiii şi solicită efectuarea acŝiunii ce defineşte 

comportamentul descris de obiectiv; 

• conŝine un minim obligatoriu de cerinŝe ce trebuie realizate prin acŝiune, dar 

diferenŝiază instruirea prin faptul că solicită grade diferite de performanŝă, funcŝie de 

capacităŝile copiilor. 

Situaţia de învăţareconstă în organizarea unor condiŝii specifice pentru a se putea 

obŝineperformanŝa solicitată prin sarcină. 

Condiŝiile specifice presupun stabilirea unei concordanŝe între mecanismele de 

învăŝare şi obiective. Aceasta implică alegerea metodelor, materialelor şi mijloacelor 

didactice adecvate, cât şi acordarea sprijinului şi a îndrumărilor verbale care să declanşeze 

mecanismele de învăŝare. Copilul este pus astfel în situaŝia de a rezolva, dirijat sau 

semidirijat, o sarcină centrată pe un obiectiv, în scopul formării acelor priceperi, 

deprinderi sau capacităŝi, înglobată în obiectivul operaŝional. 

Sarcina de învăŝare se realizează în două etape, fiecare cu caracteristici proprii: 

 

Figura 1. Etapele sarcinii de învăţare 

Etapa iniŝieriicopilului în sarcina de învăŝare se constituie obligatoriu ori de câte ori 

copiluleste pus în faŝa unei noi sarcini de învăŝare. 

     Această etapă, considerată ca imagine prealabilă a sarcinii, este componenta cea mai 

importantă în elaborarea mecanismului acŝiunii de învăŝare, întrucât de ea depinde 

calitatea procesului de asimilare a cunoştinŝelor. 

      Modalitatea de familiarizare cu sarcina didactică implică prezentarea de către 

educatoare a materialului cu care va lucra şi a modului concret de acŝiune, într-o situaŝie 

data, de exemplu în cadrul  realizării sarcinilor la Domeniul Științe și Tehnologii – 

propunem preșcolarilor acțiuni de sortare, triere, grupare, clasificare, scriere după 

anumite criterii, punere în perechi etc. În acest fel copilul îşi formează imaginea asupra 

acŝiunii prin percepere nemijlocită. 

     Demonstrarea acŝiunii este însoŝită de explicaŝiile educatoarei asupra modului cum 

trebuie să se procedeze pentru a ajunge la rezultatul dorit. Exemplificarea prin acŝiune 

precedă actul de asimilare a cunoştinŝelor, direcŝionează şi dirijează acest act, iar cum 

explicaŝia fixează prin cuvânt acŝiunea obiectuală. Acŝiunea de învăŝare se reglează şi se 
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corectează prin raportare la modelul orientativ oferit de educatoare. Dacă prezentarea 

sau demonstrarea materialului de învăŝare este însoŝită de explicaŝii privind execuŝia 

corectă a acŝiunii, se diminuează încercările nesigure şi erorile. Acŝiunea dobândeşte 

siguranŝă, iar abaterile de la model sunt nesemnificative. Pentru ca etapa familiarizării 

cu sarcina să influenŝeze dezvoltarea, este necesar să fie prezentă şi motivaţia, astfel 

încât rezolvarea sarcinii de învăŝare să se facă în condiŝii de echilibru,siguranŝă, prin 

intermediul elementelor ludice. Din punct de vedere pedagogic, motivaŝia depinde, sub 

aspect calitativ, de metoda folosită în etapa de iniŝiere în sarcină. 

       Etapa însuşirii cunoştinţelorcuprinse în sarcina de învăŝare reprezintă îndeplinirea 

acŝiuniişi realizarea obiectivului comportamental urmărit Întrucât la această vârstă 

fondul de imagini este redus, rolul materialului intuitiv se amplifică, deci este important 

ca obiectele şi materializările lor să reproducă proprietăŝi care să fie generale şi esenŝiale 

pentru acŝiune, întrucât ele trebuie să se constituie în unităŝi informaŝionale 

fundamentale [2]. 

      Momentul funcŝional de bază îl constituie desfăşurarea acŝiunii şi divizarea în paşi 

mici, operaŝionali, a demersurilor care să permită urmărirea şi reproducerea acŝiunii de 

către copil. Exersarea prin diverse modalităŝi şi pe materiale diferite, prin dirijare sau 

semidirijare, conduce la conştientizarea acŝiunii şi asigură o memorare involuntară a 

conŝinuturilor, moment în care acŝiunea este suficient de interiorizată pentru a se putea 

trece la următoarea unitate de conŝinut. 

      Deplasarea centrului de greutate al activităŝii de la structuri obiectuale la cele 

verbale are, în general, următorul traseu: 

• copilul numeşte cu glas tare caracteristici ale obiectelor; 

• realizează în “paşi mici” rezolvarea situaţiei sau a obiectivului; 

• motivează acţiunea şi rezultatul ei. 

    În realizarea unei situaŝii de învăŝare, obiectivul şi tipul de activitate de învăŝare sunt 

elementele care determină adoptarea unei strategii favorabile instruirii eficiente, iar 

strategia didactică asigură dirijarea mecanismelor interne ale învăŝării în direcŝia 

realizării prin acŝiune a obiectivelor stabilite: 

 dacă obiectivul urmărit este de cunoaştere, se face apel la mecanismul învăŝării prin 

asociaŝii verbale; 

 dacă obiectivul urmărit este de înŝelegere, copilul va fi solicitat să discrimineze 

(învăŝarea de concepte); 

 dacă obiectivul este de aplicare, analiză, sinteză, evaluare, acŝiunea va trebui să 

declanşeze mecanisme ce pot conduce la o învăŝare prin descoperire (învăŝarea de 

reguli, rezolvarea unor situaŝii problematice). 

Prin urmare, rezolvarea sarcinilor de învăŝare prin acŝiune şi gândire în cazul activităților 

de formare a reprezentărilor elementare matematice, ca experienŝă de învăŝare, va 

determina dobândirea treptată a unor abilităŝi specifice. Respectând ierarhia etapelor 



 45 

acŝiunilor de învăŝare, în desfăşurarea activităŝilor propuse copiii vor dobândi cunoştinŝe 

şi deprinderi, dar şi strategii de gândire, de descoperire a modalităŝilor de rezolvare a 

situaŝiilor problematice. 

Astfel, activitățile curriculare reflectă o concepŝie curriculară îmbunătăŝită, unitară şi 

coerentă, având ca referinŝă competenŝele-cheie care determină profilul de formare a 

elevului de mai târziu prin utilizarea corectă și eficientă a strategiilor didactice de către 

cadrul didactic. 
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MODELE DE INTEGRARE CURRICULARĂ LA DISCIPLINA ARTE VIZUALE 

ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

Elena-Corina CIOBĂNICĂ, Profesor pentru învățământul primar  

Școala Gimnazială „Elena Cuza‖ Iași 

Noile programe din domeniul educaŝiei pleacă de la premisa îmbunătăŝirii calităŝii 

educaŝionale la vârste cât mai fragede şi, pentru a putea răspunde nevoilor specifice 

şcolarului de astăzi, curriculumul educaŝional prefigurează două dimensiuni ale 

schimbării în interiorul sistemului de învățământ. În primul rând, se urmăreşte crearea 

unui mediu educaŝional adecvat stimulării continue a învăŝării spontane a copilului şi 

integrarea acestuia în ambianŝa culturală a spaŝiului căruia îi aparŝine. Din perspectiva 

noilor repere curriculare, se permite o abordare modulară şi interdisciplinară a 

conŝinuturilor activităŝilor didactice.  

La şcoală, copilul vine într-un mediu care îl stimulează, un mediu în care literatura, 

muzica, artele plastice, natura, mişcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele 

şi, implicit cu copilul. „Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui 

semnificative între teme sau competenŝe care sunt de regulă formate separat, în interiorul 

disciplinelor. Aceste teme sau competenŝe au o puternică legătură cu viaŝa cotidiană a 

elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor valori şi 

atitudini.‖
1
 

                                                 
1
 Bocoş, M., Chiş, V., Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, particularizări pentru învăţământul 
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Prin activităŝile desfăşurate într-o manieră integrată, cadrele didactice construiesc 

elevilor un context pentru a se manifestă liber şi creativ şi creează un mediu stimulativ 

pentru dezvoltarea personalităŝii lor. Învățarea proiectată după criteriul disciplinelor 

clasice a devenit nepotrivită într-o lume care se schimbă permanent, căpătând 

complexitate prin explozia informaŝională şi dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor. 

Curriculumul integrat este produsul educaţiei centrate pe copil, în care accentul este pus 

pe importanŝa necesităŝilor, intereselor copilului şi a stilului propriu de învăŝare. În acest 

sens, un instrument valoros îl constituie teoria inteligenŝelor multiple, dezvoltată de 

profesorul Howard Gardner, în 1983. 

O clasificare a modurilor de organizare şi monitorizare a curriculum-ului integrat ar 

putea fi cea detaliată şi exemplificată mai jos
2
:  

a) Modelul integrării ramificate: 

Elementul central al acestui model este tema studiată, iar detalierea experienŝelor de 

învăŝare se face, la un prim nivel, pe domeniile de activitate prevăzute în programă. La un 

al doilea nivel de proiectare sunt considerate experienŝele de formare, pe diversele 

dimensiuni psihofizice individuale: intelectuală, afectivă, socială, fizică. Având învedere 

finalităŝile stabilite pentru aceste două nivele, cadrul didactic alege conŝinuturile ce se 

înscriu în sfera temei centrale şi care pot contribui la atingerea finalităŝilor. 

Ca exemplu, la clasa pregătitoare, în cadrul unităŝii tematice Salutare, Primăvară!, 

se poate proiecta o activitate cu tema „Florile primăverii‖. Aceasta va integra elemente 

din patru discipline: Arte vizuale şi abilităţi practice, Muzică şi mişcare, Comunicare în 

limba română şi Matematică şi explorarea mediului. Competențele specifice domeniului 

„Arte vizuale și abilităŝi practice‖ urmărite sunt: sesizarea semnificaŝiei unui mesaj vizual 

simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care reflectă un 

context familiar, exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaŝii simple, specifice 

artelor vizuale și participarea la activităŝi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se 

asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică 

Demersul didactic include o secvenŝă de captare a atenŝiei elevilor: Mascota clasei, 

Zâna Anotimpurilor, a adus copiilor o prezentare PPT despre anotimpul primăvara, 

anotimpul în care natura se trezeşte la viaŝă şi prinde culoare (pe un fond muzical 

deosebit: Shostakovich' Second Waltz în interpretarea lui Andre Rieu). După vizionare, 

se poartă o discuŝie despre informaŝiile prezentate referitoare la primăvară: lunile 

anotimpului, schimbări ale naturii, îndeletniciri ale oamenilor, flori de primăvară, 

sărbători specifice- Mărŝişorul (obiceiuri străbune), 8 Martie, Paştele. Un mesaj din 

partea „Zânei‖ apelează la ajutorul copiilor pentru realizarea cât mai multor flori de 

                                                                                                                                                             
primar , Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj –Napoca, 2012, pag.87 
2
 Cf. Robin J. Fogarty, How to Integrate the Curricula, Editura: SAGE Publications, Colecția Corwin, 

Thousand Oaks, United States, 2009,  
http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_199110_fogarty.pdf  
 

http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_199110_fogarty.pdf
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primăvară pe care să le „planteze‖ în „grădina‖ clasei (o coală de polistiren acoperită cu 

hâtie creponată de culoare verde), pentru a avea putere sporită asupra iernii care trebuie 

să se facă nevăzută. Fiecare elev va primi câte un jeton-model, pentru a se realiza, la 

nivelul lucrării finale, o varietate cât mai mare de flori. În timpul lucrului se poate asculta 

Antonio Vivaldi- Primăvara. Elevii vor desfăşura această activitate pe grupe.  

b) Modelul integrării liniare (modelul hibridării). În acest model, integrarea 

curriculară se face în jurul unei finalităŝi de transfer, de tipul "dezvoltarea 

comportamentului social". Prin complexitatea lor şi prin specificul integrat, aceste 

finalităŝi se pot constitui ca (sub)domenii independente. Acest model al proiectării este 

aplicabil pentru finalităŝile urmărite pentru perioade mai îndelulgate de timp şi este foarte 

potrivit pentru proiectarea intervenŝiei educaŝionale diferenŝiate şi individualizate cu 

scopuri recuperatorii sau de dezvoltare. Un exemplu al acestui model este proiectul cu 

tema Tradiţii şi obiceiuri româneşti,  derulat pe o perioadă de două-trei săptămâni. 

Scopul este realizarea unor activități menite să dezvăluie copiilor valori tradiŝionale din 

cultura românească, vizând păstrarea identității naționale în contextul integrării europene. 

Pe parcursul orelor alocate disciplineişi în secvenŝele de lecŝie alocate activităŝilor în 

completare de la alte discipline, se pot realiza, în funcŝie de vârsta, resursele, interesele şi 

preferinŝele elevilor, diferite modele de mărŝişoare. Cultivarea sensibilităŝii artistice a 

copiilor şi manifestarea interesului pentru obiceiurile autentice pot fi obiective generice 

ale activităŝilor desfăşurate, din care să decurgă obiective specifice, punctuale şi 

măsurabile. 

c) Modelul integrării secvenţiale. În acest model, cunoştinŝele aparŝinând aceleiaşi 

sfere ideatice sunt predate în proximitate temporală. Deși abordarea lor se face distinct, 

propunătorul facilitează transferul achiziŝiilor învăŝate de la un domeniu la altul, prin 

comentariile, trimiterile, întrebările, sarcinile de lucru formulate. Proiectarea pe teme, o 

cerinŝă de actualitate în învăŝământul şcolar ilustrează cel mai adesea acest model de 

integrare curriculară: Exemplu: Proiect tematic: „Iarna” , la clasa I. Scopul acestui 

proiect este dezvoltarea capacităŝii de cunoaştere şi înŝelegere a fenomenelor specifice 

anotimpului iarna, a obiceiurilor şi tradiŝiilor specifice sărbătorilor de iarnă, a 

semnificaŝiilor religioase aferente sărbătorilor de iarnă. Disciplinele / ariile curriculare 

implicate sunt: Comunicare în limba română, Matematică şi explorarea mediului, Arte 

vizuale şi abilităţi practice, Dezvoltare personală, Muzica şi mişcare 

d) Modelul curriculumului infuzionat. Specificul acestui model constă în studierea 

unor teme diverse din perspectiva unui centru de interes care poate fi temporar (de 

exemplu: o finalitate complexă, precum înŝelegerea conceptului de transformare 

reversibilă/ireversibilă, relaŝia timp-transformare, analiza structurilor şi compararea 

structurilor naturale cu cele create de om) sau permanent (exemplu: studierea disciplinei 

arte vizuale şi abilităŝi practice  utilizând o limbă străină, conŝinutul fiind parcurs în limba 

engleză). Exemplu: Se poate elabora un proiect care să aibă ca scop descoperirea 
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structurilor naturale  în contactul direct cu mediul înconjurător. Se pot include activităŝi 

ca:  

1. Observarea dispunerii şi orientării frunzelor într-un copac/ florilor pe un câmp/ 

arborilor într-o pădure etc. Fiecare element, pentru a se dezvolta armonios, respectă 

distanŝa şi spaŝiul de care au nevoie celelalte. Acolo unde nu se respectă nevoile celuilalt, 

elementul din natură observat prezintă abateri de la normele acceptate ale armoniei. 

Realizarea unui colaj, pe fond pictat, cu un camp de flori (tabloul Câmp cu maci al 

artistului Claude Monet  poate fi sursă de inspiraŝie sau orice altă imagine sugestivă). 

2. Observarea manifestărilor naturii în cazuri de fenomene meteorologice extreme: 

rezistenŝa. Fiecare element natural, oricât de scurtă i-ar fi existenŝa, poartă în el o 

memorie care îi permite sa-şi creeze sisteme de apărare. Ceea ce nu rezistă şi e distrus, 

are în cele mai multe cazuri forŝă de regenerare. Se poate realiza o lucrare de pictură cu 

aspecte din natură pe baza unor tehnici ca: prelingere, suflare, stropire sau chiar o 

ipostază a naturii sub acŝiunea unui fenomen meteorologic extrem: furtună, ploaie, viscol.  

e) Modelul integrării în reţea. Acest model este soluŝia de integrare pe care o 

propune metoda proiectelor de investigare-acŝiune. Pornind de la subiectul proiectului, 

copiii optează pentru o reŝea de teme şi resurse de studiu corelate cu tema centrală. 

Domeniul central şi cele corelate ale proiectului sunt ele însele teme transdisciplinare şi 

vor fi abordate ca atare. Neajunsul acestui model este faptul că aplicarea lui poate crea 

riscul multiplicării tematicii proiectului peste posibilităŝile de monitorizare a rezolvării ei.  

Exemplu: În contextul unui proiect tematic despre echilibru si armonie, la disciplina arte 

vizuale şi abilităŝi practice se pot organiza activităŝi sub genericul  Să ne "ascultăm" 

corpul. Se pot consemna într-un calendar al naturii, pe zile, temperaturile şi perceptia 

asupra lor din perioada de iarnă până în vară. În ce interval de temperatură se adaptează 

corpul nostru fără mari eforturi? Se poate folosi un termometru confecŝionat artizanal, de 

mari dimensiuni. Se va observa că intervalul se afla la mijloc. Concluzia: Corpul nostru 

are nevoie de echilibru. Se va trece la conştientizarea a ceea ce percepem în mod firesc cu 

ajutorul organelor de simŝ. Pielea e organul cu care putem simŝi temperatura aerului. Se ia 

un cub de gheaŝă în mână, apoi se atinge un obiect foarte cald. Constatăm disconfortul. 

Ascultăm sunete intense şi foarte joase. Constatăm în ambele cazuri că depunem eforturi 

să le percepem. Aşadar, şi auzul nostru are nevoie de echilibru. Gustăm dulce, acru, sărat, 

amar extrem. Constatăm că produc neplăcere. Amestecăm puŝin din fiecare şi constatăm 

că e plăcut. Aşadar, şi gustul are nevoie de echilibru. Mirosim trei bucăŝi de pânză închise 

ermetic în pungi din plastic. Una neparfumată, una parfumată discret şi una parfumată 

puternic. Constatăm preferinŝa pentru cea odorizată discret. Mirosul are şi el nevoie de 

echilibru. Şi văzul are nevoie de echilibru. De forme, de culori şi de spaŝiu. Se prezintă în 

continuare planşe cu conŝinuturi disproporŝionate din aceste puncte de vedere şi 

descoperim împreună ce "supără ochiul". Stabilim cum ar trebui modificate. 
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f) Modelul polarizării. Modelul implică stabilirea unui nou domeniu de cunoaştere 

(eventual opŝional) în jurul căruia, pentru realizarea unor obiective specifice, sunt 

polarizate segmente din alte discipline. Un exemplu în acest sens îl poate constitui tema 

"Personaje îndrăgite din poveşti" în care dezvoltarea deprinderilor de comunicare şi alte 

finalităŝi se îndeplinesc prin exploatarea conŝinutului poveştilor din perspectiva mai 

multor categorii de activităŝi prevăzute în planul de învăŝământ.  Procesul instructiv-

educativ desfăşurat în școala îi permite fiecărui profesor să pună în valoare experienŝa 

didactică prin activităŝi educative cu caracter integrat şi cu o abordare complexă a 

conŝinuturilor. Exemplu: La una dintre activităŝile subscrise temei Puncte şi linii, se poate 

realiza o lucrare la debutul căreia profesorul cere elevilor să facă puncte, în mod 

aleatoriu, pe o foaie, după voinŝa şi inspiraŝia fiecaruia. Punctele vor fi colorate diferit. 

Mai pot fi utilizate forme geometrice de foarte mici dimensiuni. Urmează etapa în care 

profesorul spune o poveste despre călătoria unui personaj prin acele locuri, pentru a vizita 

fiecare punct (care poate fi vizitat de mai multe ori, sub diverse pretexte: i-a plăcut, a 

uitat ceva acolo, a fost trimis de cineva de acolo să cumpere ceva, să împrumute o carte 

de la bibliotecă etc). Personajul poate fi preluat din textele curente studiate în orele de 

comunicare în limba română. La finalul poveştii, fiecare elev va avea trasată o reŝea de 

linii, drepte/ şerpuite, scurte/lungi, ferme/vagi, întrerupte/ continue etc. Pe spaŝiile 

formate de linii se pot face decoraŝiuni tot din linii şi puncte sau se pot aplica pete de 

culoare. 

Prin abordarea activităŝilor în manieră integrată, profesorul organizează ca  un 

regizor învăŝarea,  ajutându-i pe copii să înŝeleagă, să accepte şi să stimuleze opinii 

personale, emoŝii, sentimente şi să fie parteneri în învăŝare. În activităŝile integrate, o idee 

transcede graniŝele diferitelor domenii de cunoaştere şi organizează cunoaşterea 

în funcŝie de noua perspectivă, respectând tema de interes.  Abordarea realităŝii se face 

printr-un demers global, graniŝele dintre categoriile şi tipurile de activităŝi dispar, se 

contopesc într-un scenariu unitar, în care tema este abordată cu mijloacele diferitelor 

ştiinŝe. 
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ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII – UN DOMENIU DE ACTIVITATE INOVATIV ÎN 

EDUCAȚIA TIMPURIE 

Veronica CLICHICI, doctor în științe pedagogice, 

Institutul de Științe ale Educației 

Rezumat: Prezentul articol reflectă osecvență a interconexiunii domeniului de activitate „Științe și 

tehnologii‖din Curriculum pentru educație timpurie din Republica Moldova, ce oferă o dimensiune 

metodologică optimă în pregătirea copilului pentru școală la nivel de cogniție. Competențele specifice 

acestui domeniu de activitate sunt axate pe următoarele dimensiuni: Formarea reprezentărilor elementare 

matematice, Educație pentru mediu, Educație digitală. Inovația acestui domeniu de activitate implică o 

nouă abordare metodologică de integrare a acestor dimensiuni educative copilului în instituția de educație 

timpurie. 

Abstract: This article reflects a sequence of the interconnection of the field of activity "Sciences and 

technologies" in the Curriculum for early education in the Republic of Moldova, which offers an optimal 

methodological dimension in preparing the child for school at the cognition level. The specific 

competences of this field of activity are focused on the following dimensions: Formation of elementary 

mathematical representations, Environmental education, Digital education. The innovation of this field of 

activity implies a new methodological approach of integrating these educational dimensions to the child 

in the institution of early education. 

În demersul inovațional al documentelor de politici educaționale privind sistemul 

educației timpurii s-a evidențiat necesitatea asistenței pregătirii copilului pentru școală în 

cadrul instituțiilor de educație timpurie, fiind responsabil atât familia cât și cadrele 

didactice. 

Actualmente, paradigma curriculară națională este abordată în educaŝia timpurie 

prin orientarea procesului spre formarea de competenŝe ale copilului, ce se formează 

gradual (1,5-3 ani, 3-5 ani, 5-7 ani) și formarea lor continuă pe tot parcursul vieții în 

conformitate cu particularitățile dezvoltării graduale ale copilului; corelarea domeniilor 

de activitate: Sănătate și motricitate; Eu, familia și societatea; Limbaj și comunicare; 

Științe; Arte - cu celelalte domenii de dezvoltare ale copilului din standardele educației 

timpurii; valorificarea parteneriatului socio-educaŝional; promovarea tehnologiilor 

didactice interactive etc. 

Conform Cadrului de referință al educației timpurii [1], procesul pregătirii 

copilului pentru școală se realizează în baza Curriculumului pentru educație timpurie [3] 

și a Standardelor educației timpurii [6], ce eficientizează intercorelarea domeniilor de 

dezvoltare ale copilului cu domeniile de activitate curriculară. 

În acest demers inovațional, prezentăm în figura 1 o secvență a interconexiunii 

dintre domeniul de Dezvoltare cognitivă din standarde[6, p. 75-90]și domeniului de 

activitate Științe și tehnologiidin curriculum[3, p. 70-96], care oferă o dimensiune 

metodologică optimă în pregătirea copilului pentru școală la nivel de cogniție. 
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Conceptul de dezvoltare cognitivă abordează achiziția cunoașterii, dobândită cu 

ajutorul unor procese psihice precum gândirea, memoria, atenția și limbajul – prin care 

conferim sens realității și ne adaptăm mediului în care trăim.  

Structura cognitivă influențează semnificativ învățarea și reflectă conținutul și 

organizarea ansamblului de cunoștințe relevante din acest domeniu. Dezvoltarea 

cognitivă în stadiul preoperatorial este determinată de capacitatea copilului de a dobândi 

și utiliza abstracții elementare. Conceptele elementare premergătoare numărului sunt 

însușite de copil în cadrul experienței sale concrete. Ca rezultat al acestei experiențe, 

copilul este capabil să extragă însușirile esențiale care formează imaginea reprezentativă, 

semnificația conceptului [6]. 

 

Figura 1.Intercorelarea domeniului de Dezvoltare cognitivă [6] și  

domeniului de activitate Științe și tehnologii [3] 

Semnificația conceptuală a domeniului Științe și tehnologii este reflectată 

încercetările lui Z.P.Dienes și confirmate didactic de către C.Petrovici, identificăm 

următoarele principii de bază [apud 2, p. 165-166]: 

Principiul constructivității orientează învățarea conceptelor într-o succesiune logică 

de la nestructurat la structurat. Astfel, este indicat să se treacă de la jocul manipulativ 

(nestructurat) la jocul de construcții (structurat), în scopul clarificării noțiunilor. 

Principiul dinamiceste reflectat în drumul parcurs de copil în instruire prin activități 

ludice. Astfel, învățarea progresează de la un stadiu nestructurat, de joc, la un stadiu mai 

structurat, de construcție, în care se asigură înțelegerea unui fapt cognitiv și care apoi se 

integrează într-o structură matematică. 

Principiul variabilității logico-matematice și lumii înconjurătoare asigură formarea 

gândirii logico-matematice și a lumii înconjurătoare care are la bază procesele de 

abstractizare și generalizare. Se impune, deci ca familiarizarea cu noțiunile din acest 

domeniu cognitiv să se facă în situații logico-matematice și în situații de mediu 

înconjurător fie prin perceperea obiectelor reale sau virtuale (cu ajutorul TIC-ului / jucării 

interactive), prin achiziționarea de experiențe ale copilului. 
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Principiul variabilității perceptualeexprimă faptul că formarea unei structuri 

logico-matematice se realizează sub forme perceptuale variate, fie reale (obiecte din 

natură) ori virtuale (cu ajutorul dispozitivelor digitale). Respectarea acestui principiu 

conduce la apariția operației de abstractizare, ce va sprijini formarea gândirii logico-

matematice și cunoașterea mediului înconjurător. 

 Integrarea în practica educațională a acestor principii conduce la achiziționarea 

unor reprezentări logico-matematice, a mediului înconjurător, dar și parțial cu 

familiarizarea reprezentărilor digitale. Conceptele sunt prezente sub forma concretizărilor 

pe materiale structurale în scopul transferului aceleiași structuri cognitive prin acțiuni 

dirijată, imagine simbol verbal sau nonverbal. 

Intelegența umană a avut un impact deosebit asupra domeniului educației în 

general, de aceea conceptorii de standarde și curriculum au oferit prioritate acestui 

domeniu de activitate Științe și tehnologii în cadrul procesului de educație timpurie (a se 

vedea Figura 1). 

Din perspectiva domeniului de dezvoltare cognitivă a copilului, domeniul de 

activitate Științe și tehnologii include trei dimensiuni [1, p. 43], prin formarea 

următoarelor competențe specifice [3, p. 70]: 

a) Educaţie pentru mediu vizează cultivarea unei atitudini active de ocrotire a 

naturii şi de protejare  a  mediului  înconjurător, a unei  conduite ecologice  în  relaŝiile 

copiilor  cu  natura,  la  exersarea deprinderilor de îngrijire şi ocrotire  a  mediului,  la 

stimularea curiozităŝii pentru investigarea acesteia. Competențele specifice acestei 

dimensiuni sunt: 

 Recunoașterea și descrierea componentelor, fenomenelor, proceselor, relațiilor 

din mediul înconjurător, demonstrând corectitudine în folosirea terminologiei 

specifice. 

  Aplicarea metodelor și instrumentelor de explorare-investigare a mediului 

înconjurător, demonstrând interes și curiozitate în colectarea rezultatelor. 

  Adoptarea unui comportament adecvat în mediul înconjurător, manifestând 

responsabilitate și atitudine pozitivă față de acesta. 

b) Formarea reprezentărilor elementare matematice dezvoltă reprezentările cu 

privire la unele concepte, cum ar fi: mulțimi, număr și numerație, operații  aritmetice 

simple (adunarea și scăderea), forme și figuri geometrice, unități de măsură, masă, 

volum, precum și dezvoltarea capacității de a se orienta în timp și spațiu;  de asemenea, 

copiii vor putea fi implicaŝi în activităŝi de  discriminare, clasificare sau descriere 

cantitativă. Competențele specifice acestei dimensiuni sunt: 

 Operarea cu mulțimi de obiecte în baza criteriilor de clasificare, asigurând 

înțelegerea organizării lumii înconjurătoare. 
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  Integrarea numerelor naturale, a șirurilor numerice, operațiilor aritmetice în 

situații de învățare și cotidiene variate, dând dovadă de atenție, corectitudine și 

coerență. 

  Estimarea și măsurarea înălŝimii, lungimii, lăŝimii, grosimii, masei, valorii şi 

capacităŝii unor corpuri, valorificând simțurile și instrumentele de măsură. 

  Identificarea și construirea formelor geometrice, demonstrând inițiativă, 

curiozitate și creativitate. 

  Determinarea și localizarea în spațiu și timp a obiectelor, evenimentelor, 

manifestând interes și perseverență. 

  Emiterea unor soluții creativitate și logice în rezolvarea problemelor, 

argumentând propriile idei și decizii. 

c) Elemente de Educație  digitală  se  va  derula prin  elemente  multimedia,  

precum  și  jocuri  / jucării interactive aplicate de către copii. Această activitate transpune 

recunoașterea și  achiziționarea  elementară  la nivel  tehnologic,  digital  în  contexte  

educaționale  și cotidiene ale copilului. Totodată, poate fi racordată la nivel integrat prin 

prisma celorlalte domenii de activitate curriculară. Competențele specifice acestei 

dimensiuni sunt: 

 Recunoașterea și aplicarea tehnologiilor, resurselor digitale interactive în diferite 

contexte educaționale și cotidiene, dând dovadă de responsabilitate față de 

securitate personală. 

Pedagogia/didactica preșcolară sublinează valorificarea Educaţiei pentru mediu și 

Formarea reprezentărilor elementare matematicedin punct de vedere conceptual se 

realizează tradițional prin activitățile integrate în cadru instituției de educație timpurie. 

Însă, conform noilor tendințe de modernizare a științelor educației, Curriculum pentru 

educație timpurie și alte documente de referință educației timpurii, extind domeniul 

Științe prin tehnologii, cesubscriu o nouă perspectivă elemente de educație digitală 

pentru preșcolari, în deosebi la grupa pregătitoare.  

Pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie este necesar să aplice o 

legătură organică dintre domeniul de activitate Științe și tehnologii proiectată ca 

dominantă cu celelalte domenii de activitate din curriculum: Sănătate și motricitate, Eu, 

familie și societate, Limbaj și comunicare, Arte [3]din perspectiva domeniilor de învățare 

și dezvoltare ale copilului – cognitiv, socio-emoțional, limbaj, fizic [6], repartizate 

rațional, vizând aspectul intelectual cu diverse metode și forme de organizare a activității, 

dar ținând cont de particularitățile specifice vârstei copilului [5]. 

În proiectarea procesului educației timpurii, abordarea integrată a domeniului Științe 

și tehnologiicu celelalte domenii de activitate, dar și de dezvoltarevizează o împletire a 

unităților de conținuturi într-o formă atractivă, creativă, flexibilă, mobilizatoare, care 

conduce activitatea preșcolarului spre investigare, documentare, cercetare și aplicare 

practică a celor învățate, prin care copiii [apud2, p. 172]: 
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 dobândesc cunoștințe temeinice pe care le pot aplica și transforma în situații 

variate; 

 își dezvoltă gândirea divergentă; 

 învață lucrând; 

 identifică mai ușor relațiile cauzale și fac asocieri între idei și concepte; 

 fac corelații între temele abordate în grădiniță și cele din afara ei; 

 abordează și rezolvă cu mai multă ușurință situații problematice; 

 devin mai responsabili în procesul învățării. 

Prin realizarea activităților integrate în procesul instructiv-educativ, se vor observa 

progrese ale copiilor în ceea ce privește eficientizarea dezvoltării holistice a copilului. 

În viziunea lui J. Piaget [apud 4, p. 24-25], dezvoltarea copilului este în corelație 

directă cu influența mediului și a modului propriu de învățare, din care cauză învățarea 

necesită să se potrivească cu tipul de funcționare intelectuală a acestuia; demonstrează 

rolul activ al copilului în explorarea oamenilor şi a lucrurilor, astfel progresând în 

dezvoltarea sa cognitivă şi morală. Mediul are un rol important în acumularea 

cunoștințelor, de aceea copiii au nevoie de interacțiune cu mediul înconjurător pentru a 

câștiga competență intelectuală. Teoria lui J.Piaget susține că toți copiii pot fi percepuți 

ca „mici oameni de știință‖ care construiesc, în mod activ, cunoștințele și înțelegerea lor 

despre lumea înconjurătoare [apud 2, p. 163-165]. 

De la acțiunea însoțită de cuvânt până la concept, procesul se desfășoară în etape 

care se pot schematiza, confirmate de savanțiiL.S.Vâgotski, J.Piaget: 

• etapacontactului copil-obiecte: curiozitatea copilului declanșată de noutăți îl face 

să întârzie perceptiv asupra lor, să le observe; 

• etapa de explorare acțională: copilul descoperă diverse atribute ale clasei de 

obiecte, iar cunoașterea analitică îl conduce la obținerea unei sistematizări a 

calităților perceptive ale mulțimii; 

• etapa explicativă: copilul intuiește și numește relații între obiecte, clasifică, 

ordonează, seriază și observă echivalențe cantitative; 

• etapa dedobândire a conceptului desemnat prin cuvânt:  cuvântul constituie o 

esențializare a tuturor datelor senzoriale și a reprezentărilor și are valoare de 

concentrat informațional cu privire la clasa de obiecte pe care o denumește.  

Astfel, dezvoltareaeste un proces continuu (nu stadial). Însă, învățarea este 

subordonată dezvoltării, iar dezvoltarea are o evoluție stadială, conform teoriei lui 

J.Piaget [6]. 

În concluzie, inovațiile pedagogice privind domeniul de activitate „Științe și 

tehnologii‖ în educația timpurie valorificădezvoltarea cognitivă a copilului de a cerceta, 

experimenta ca să afle cum funcționeze lucrurilecum interecționează oamenii între ei și 

cu mediul înconjurător, de a manifesta interes și grijă pentru lumea înconjurătoare, de a 

recunoaște și utiliza patterne, figuri geometrice simple, de a utiliza numerele în 
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experiența cotidiană etc. Astfel, primul nostru contact cu lumea are loc prin ochii noștri 

de prunc; indiferent de cât de „maturi‖ vom deveni ulterior, imaginea aceasta va rămâne 

în noi de-a lungul întregii noastre vieți. De aceea, impactul învăŝării prin descoperire şi 

explorare asupra dezvoltării copiilor mici, constituie baza educaŝiei în copilăria timpurie.  
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ASPECTE METODOLOGICE DE RECEPTARE A TEXTELOR LITERARE 

ÎN CLASELE PRIMARE 

 Aliona CODREANU, învățătoare, grad didactic întâi 

Instituția Publică Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes‖ 

Rezumat. Textele literare sau nonliterare au o tematică diversă. Receptarea textului literar 

facilitează activarea unor deprinderi şi aptitudini de analiză şi de sinteză, cât şi formarea de atitudini în 

plan cognitiv, dar şi sub aspect etic, moral, de receptare a valorilor și include toate nivelele de realizare a 

operei de la receptare stilistică, la motive şi imaginea artistică integratoare, la conŝinutul ideo-afectiv şi 

determinarea lui istorico-socială.  

Abstract. Literary or non-literary texts have a different theme. The reception of the literary text 

facilitates the activation of skills and aptitudes of analysis and synthesis, as well as the formation of 

attitudes in the cognitive plane, but also from an ethical, moral point of view, of the reception of values 

and includes all levels of achievement of the work from stylistic reception, to reasons and the integrative 

artistic image, to the ideo-affective content and its historical-social determination. 

Cuvinte-cheie: text, lectură, receptare, etape, produs școlar. 

Lecŝiile de limba şi literatura română au un rol major în formarea, dezvoltarea şi 

consolidarea capacităŝii elevului de a recepta, înŝelege şi produce un mesaj oral sau scris. 

Elevii nu trebuie să știe doar să citească, ei trebuie să știe să învețe, să exploateze 

lectura. Ei vor cunoaşte, prin intermediul lecturii, diverse tipuri de texte literare şi 
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nonliterare, lectura devenind, treptat, o tehnică utilizată din ce în ce mai frecvent de 

şcolarul mic. Dar simpla lectură nu garantează învăŝarea, avem nevoie şi de alte elemente 

pentru a-l ajuta pe elev să înŝeleagă mesajul textului parcurs şi să descopere ce poate el 

valorifica din actul citirii/lecturii. Nu este necesară înŝelegerea imediată a unui text, ci 

învăŝarea progresivă a strategiilor de lectură care, pe termen lung, trezesc copilului 

curiozitatea şi dorinŝa de a citi. 

Textele literare sau nonliterare alese pentru a fi studiate trebuie să fie cât mai 

atractive şi cu o tematică diversă, iar învățătorul să îl facă pe fiecare elev să înŝeleagă la 

ce anume îl ajută citirea respectivului text. El înfăptuieşte „receptarea dirijată‖, 

învăŝându-i pe elevi cum să citească, respectând un algoritm al lecturii [5]. 

În citirea textelor literare simpla exersare a actului cititului nu poate asigura 

însuşirea capacităŝii elevilor de a se orienta într-un text, dacă nu se are în vedere, în 

acelaşi timp, înŝelegerea mesajului unei creaŝii literare, ştiinŝifice sau de altă natură, 

înŝelegere realizată pe baza analizei multiple a textului.  

Secvenŝele înŝelegerii după lectură derulează sub forma unor activităŝi realizate 

regulat, cu scopul de a le dezvolta elevilor abilități reflexive asupra celor citite, transferul 

informaŝiei receptate în situaŝii noi, formularea unor opinii personale, raportarea celor 

examinate la viaŝa reală. [3, p.32] 

Lucrul cu textul literar prezintă mai multe oportunități pentru a dezvolta 

competențele de comunicare ale elevilor și a revizui anumite segmente de materie 

studiată. Alături de operațiile de analiză pe text: receptarea mesajului, delimitarea 

mijloacelor artistice, alcătuirea planului de idei, analiza şi interpretarea textului, elevul 

are posibilitatea de a-şi dezvolta capacitatea de exprimare şi comunicare.  

Destul de frecvent, conŝinutul esenŝial al unui text este asimilat de elevi fie prin 

reproducerea lui de către învăŝător, fie prin memorarea mecanică a acestuia.  

Receptarea textului literar este o competență importantă în studiul disciplinei, prin 

acesta facilitându-se atât activarea unor deprinderi şi aptitudini de analiză şi de sinteză, 

cât şi formarea de atitudini în plan cognitiv, dar şi sub aspect etic, moral, de receptare a 

valorilor. 

Receptarea textului include toate nivelele de realizare a operei de la receptare 

stilistică, la motive şi imaginea artistică integratoare, la conŝinutul ideo-afectiv şi 

determinarea lui istorico-socială. Dezbaterile asupra textului pot lua variate forme de 

discuție ghidată, care îi vor permite învăŝătorului să evidențieze cunoașterea detaliilor de 

conținut și înțelegerea legăturii dintre evenimente și realități [5]. 

Deciziile luate de către învăŝător în ceea ce priveşte strategiile de lucru cu textul 

literar au o anumită constantă bine determinată şi se încadrează în stilul de predare al 

învăŝătorului, dar pot fi schimbate în funcŝie de situaŝiile concrete care apar. 

Cercetările în domeniu au stabilit că „pentru a realiza procesul de receptare a 

textului literar şi pentru ca elevii să-şi însuşească instrumentariul necesar studiului 
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literaturii se impune ca înaintea contactului cu textul prin lectură să fie cunoscute unele 

date, să fie „reactualizate‖ unele stări emotive, care să permită receptarea textului‖ [2] 

Privită din această perspectivă, etapa introductivă ar include următoarele 

obiective: 

 a) stimularea curiozităŝii elevilor (învățătorul va urmări ca elevii, pe parcursul 

acestei etape, fiind antrenaŝi în mai multe activităŝi, să-şi formuleze întrebări de tipul: „Ce 

voi afla nou studiind acest text?‖, „Prin ce se deosebeşte textul ce urmează a fi studiat de 

cel studiată deja?‖); 

 b) trezirea interesului pentru lectura fragmentului / operei („ Care este soarta 

personajului?‖, „Care-i atitudinea autorului faŝă de problema abordată?‖ etc.);  

c) crearea în clasă a unui climat necesar receptării, adecvat atmosferei degajate de 

operă;  

d) elucidarea unor probleme ce ŝin de caracteristicile sociale. Elevii vor putea 

compara valorile transmise de text, făcând o asociere cu valorile actuale ale societății   

e) explicarea unor termeni-cheie,  

f) discutarea unor aspecte din biografia scriitorului semnificative în contextul 

interpretării operei. 

Secvenŝele înŝelegerii după lectură derulează sub forma unor activităŝi realizate 

regulat, cu scopul de a le dezvolta elevilor abilități reflexive asupra celor citite, transferul 

informaŝiei receptate în situaŝii noi, formularea unor opinii personale, raportarea celor 

examinate la viaŝa reală. 

Receptarea textului literar presupune: un „mai întâi‖ al întâlnirii cu textul 

(secvența activităților preliminare sau prelectura); un „apoi‖ al intrării în text şi al 

traversării lumii pe care o re-creează (prima lectură); un „după aceea‖ al ieşirii din 

universul ficțional, al analizei şi interpretării lui (şirul relecturilor) şi un „în sfârşit‖ al 

aducerii textului în lumea noastră şi, eventual, al jocurilor cu textul (postlectura) [4, p.68] 

V.Goia propune un algoritm al receptării unui text care cuprinde următoarele faze 

(secvenŝe) ale procesului de receptare [3]:  

a) conversaŝia pregătitoare şi orientativă privind furnizarea unor informaŝii care să 

faciliteze înŝelegerea operei;  

b) momentele esenŝiale ale receptării (nu totdeauna) în această ordine: contactul 

direct al elevilor cu textul literar prin citirea expresivă a învățătorului; explicarea 

conținutului; încadrarea în specia literară; identificarea temelor; descoperirea şi 

comentarea „cuvintelor-cheie‖, a câmpurilor semantice în care apar; identificarea 

sistemului de imagini (vizuale, auditive, motorii), a particularităŝilor stilistice; analiza 

topicii şi a versificaŝiei.  

c) discuŝii concluzive privind valoarea literară şi formativă a operei.  

Textul literar este un produs finit, are un început şi un sfârşit, formează o entitate 

autonomă şi este dotat cu o organizare internă bine definită. El este privit ca un sistem ce 



 58 

se raportează la diverse subsisteme ce compun o unitate, ca expresie a realului concretizat 

în semne estetice. 

Conform Metodologiei privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori 

clasa a IV-a, produsele şcolare au caracter deschis, stipulate pentru fiecare competenŝă 

specifică în conformitate cu clasa concretă. Fiecare produs școlar este însoțit de un sistem 

de criterii de succes. 

Receptarea textului reprezintă un produs al lecției de limba și literatura română, 

având la bază următoarele criterii de succes, dintre care: 

P. Textul analizat (în limita standardelor)* (Receptarea mesajului scris  (citirea/lectura)) 

1. Citesc conştient şi corect.  

2. Identific secvenŝele narative, descriptive şi dialogate.  

3. Delimitez timpul și locul acțiunii.  

4. Formulez ideile principale.  

6. Folosesc cuvintele şi expresiile nou-învăŝate.  

7. Expun coerent și clar gândurile [3]  

Acest produs școlar se realizează prin succesiunea de etape abordate pe text. 

O activitate la clasă, în care se abordează un text epic are în general, următoarea 

structură [1, p.22-23]: 

  integrarea textului în unitatea de învăţare (de regulă, textele suport sunt grupate într-

o unitate de învăŝare după tematica pe care o abordează);  

 motivarea elevilor pentru citirea şi cunoaşterea textului (prezentarea unor informaŝii 

despre autor şi opera lui, despre evenimente/personaje etc.);  

 familiarizarea elevilor cu textul (citirea individuală, în gând);  

 întrebări pentru verificarea înţelegerii textului (sunt adresate de învăŝător sau chiar de 

elevi, unul altuia);  

 citirea în lanţ a textului (acest exerciŝiu permite exersarea citirii cu voce tare pentru un 

număr mare de elevi: fiecare elev citeşte 2-3 propoziŝii, într-o oridine stabilită anterior);  

 explicarea cuvintelor şi expresiilor (elevii pot lucra cu dicŝionare); folosirea cuvintelor 

şi a expresiilor în structuri noi (nu este suficientă explicaŝia;pentru a ne asigura că elevii 

şi-au însuşit cele explicate, solicităm formularea de enunŝuri sau mici texte);  

 citirea textului pe fragmente logice (delimitarea fragmentelor conform unor criterii 

stabilite);  

 formularea ideilor principale şi alcătuirea planului de idei (analiza conŝinutului 

fiecărui fragment; povestirea fiecărui fragment; formularea unei iedi reprezentative, sub 

forma unor propoziŝii enunŝiative, clare, concise sau ca titluri);  

 povestirea textului după planul de idei (foarte importantă pentru dezvoltarea 

deprinderii de exprimare corectă; se va respecta ritmul propriu al fiecărui elev pentru a-i 

încuraja să se exprime, să comunice), urmărindu-se permanent: succesiunea logică a 
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ideilor; formularea unor enunŝuri corecte sub aspect logic şi morfologic; folosirea unui 

lexic corespunzător; exprimarea fluentă, expresivă, cu intonaŝie şi ritm adecvate; 

  citirea model a textului de către învăţător (sau de către un elev care stăpâneşte bine 

tehnica citirii);  

  citirea după model (învăŝătorul va aprecia progresul fiecărui elev);  

 citirea selectivă (pe baza unor cerinŝe formulate de învăŝător/elevi);  

 exerciţii de cultivare a limbii române literare (în funcŝie de conŝinutul vizat pentru 

ora/orele respective sau de particularităŝile textului); 

  exerciţii de scriere – se desfăşoară în diferite momente ale lecŝiei şi acoperă 

aproximativ o treime din timpul de lucru; este recomandat ca sarcinile de scriere să aibă 

legătură cu textul. 

În principiu, receptarea unui text literar se realizează prin: corelarea textului cu 

conținutul textului, explicarea titlului textului, citirea fragmentelor și povestirea lor cu 

cuvinte proprii, participarea la elaborarea planului de idei, povestirea textului conform 

planului de idei respectiv, optarea pentru un personaj, o conduită, o întâmplare, motivând 

obțiunea, descrierea locurilor întâmplărilor, exprimarea sentimentelor, atitudinilor față de 

cele relatate în textul respectiv. 
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ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE 

TIMPURIE 

Dascal A. cercetător ştiinŝific, sectorul Educaŝie Timpurie IŞE. 

Duminică S. cercetător ştiinŝific,  sectorul Educaŝie Timpurie IŞE. 

Summary. In the context of curricular development, organiying personal development activities within 

early education institutions is a problem addressed by a relevant topicality. Personal development 

activities are learning that are carried out in accordance with the thematic projesct, the theme of the week 

/day, fulfilling multiple roles. 

Modernizarea învăŝământului realizată din ultima perioadă provoacă schimbări 

majore în domeniul educaŝiei timpurii. Aceste schimbări scot la iveală o serie de 

probleme printre care se enumeră şi metodologia de organizare și desfășurarea a 

activităților în instituțiile de educație timpurie. În contextul dezvoltării curriculare 

organizarea activităţilor de dezvoltare personală în cadrul instituțiilor de educație 

timpurie reprezintă o problemă abordată de o actualitate relevantă.  

Activitațile de dezvoltare personală reprezintă activităŝi de învăŝare care se 

desfăşoară în acord cu proiectul tematic, tema săptămânii/zilei, îndeplinind multiple 

roluri. În opinia noastră, aceste activităŝi [2]: 

 permit formarea şi exersarea unor comportamente şi deprinderi specifice (igienico- 

sanitare, de autoservire etc.) în scopul dobândirii treptate a autonomiei personale; 

 motivează fetițele și băieții pentru activitate; 

 asigură ocazii de gestionare a relaŝiilor interpersonale, cu accent pe dezvoltarea 

empatiei, a capacităŝii de comunicare asertivă; 

 permit dezvoltarea capacităŝii de autocunoaştere, a stimei de sine; 

 satisfac nevoia copilului de recreere sau de exersare a unor înclinaŝii; 

 oferă posibilitatea aprofundării sau recuperării unor cunoştinŝe din diferite domenii 

de activitate etc. 

Ne punem mereu întrebarea cum am putea să începem fiecare zi altfel decât pe cea 

precedentă. Necesitatea unei schimbări în învăŝământ este de neînlăturat, dacă luăm în 

considerare fluxul de informaŝie din viaŝa cotidiană, schimbările de zi cu zi şi noile 

descoperiri privind activitatea mentală. Instituția de educație timpurie trebuie să ofere 

copilului un ambient bine organizat, care să încurajeze copilul, să-i permită să aibă 

iniŝiative, să-i dezvolte creativitatea, să-i dezvolte tendinŝa de a acŝiona în cooperare cu 

cei din jur. Acest ambient trebuie să-i ofere copilului posibilitatea de a explora 

necunoscutul, de a exersa acŝiuni şi activităŝi învăŝate şi desfăşurate. În această categorie 

de activităŝi includem: rutina și tranziţii, activități în I-a parte a zilei și după amiază 

(activităţi recreative şi de relaxare, activități recuperatorii şi de dezvoltare a abilităţilor 

individuale), activităţi opţionale, activitățile distractive. Componentele activităŝii de 

dezvoltate personală sunt [3]: 
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Rutina zilei crează un cadru clar în care derulează evenimentele pe parcursul zilei, ceea 

ce le oferă copiilor siguranța și independența indispensabilă pentru starea de bine a 

copilului. Rutina zilei înglobează activitățile ce acoperă nevoile de bază ale copilului, de 

exemplu: sosirea copilului, gimnastica de înviorare, întâlnirea de dimineață,  igiena, 

spălatul și toaleta, servirea meselor, somnul/activități de relaxare, și plecarea copiilor 

de la grădiniță. 

     Întâlnirea de dimineaţă se realizează, de obicei, în formă de cerc (pe scăunele, pe 

pernuŝe, în picioare) şi are drept scop dezvoltarea abilităŝilor sociale, crearea unei 

predispoziŝii pentru activitate pe parcursul zilei. Aceasta poate include salutul, discuŝii 

legate de completarea panourilor (calendarul zilei, calendarul naturii, mesajul zilei, care 

include noutăŝi împărtăşite de copii, etc.) Cadrul didactic poate valorifica momentele 

spontane de interes ale copiilor pentru lucruri noi în scopul extinderii învăŝării lor. 

Durata activităŝii în cerc mare poate varia de la o zi la alta şi va depinde de atenŝia şi 

interesul copiilor, întrucât importanŝă primordială o au calitatea interacŝiunilor şi starea 

de bine a copiilor (durata e de 5-7 minute). 

 

 

      Tranziția este activitatea de scurtă durată, necesare pentru trecerea de la momentele 

de rutină a zilei la alte activități și invers. Tranziția reușită oferă coerență, organizare și 

utilizare eficientă a timpului în cadrul programului zilnic, ceea ce permite cadrului 

didactic să dispună de timp pentru a se concentra pe nevoile individuale ale copiilor. 

 

 

Activități din prima parte a zilei și după amiază se proiectează un program 

distractiv în cadrul plimbărilor (observări, experimente, jocuri în aer liber etc.) și un 

program de exersare a aptitudinilor individuale și recuperatorii etc. Sunt trei categorii de 

activităŝi, indicate după criteriul obiectivului fundamental urmărit:  

 Activităţi recreative şi de relaxare au scopul activizării preşcolarilor, al trezirii 

interesului pentru cunoaştere şi acŝiune liberă, independentă. Acest lucru nu înseamnă că 

el este lăsat complet liber: regulile sociale ale grupei sunt în continuare respectate. 

Copilul este câteodată obligat să negocieze cu ceilalŝi pentru a organiza un joc colectiv 

sau pentru a împărŝi jucăriile grupei pe care vrea să le folosească. La început, cadrul 

didactic poate propune activităŝi variate în cadrul plimbărilor: 

 observări; 

 experimente; 

  jocuri în aer liber; 

Tranziţia   

Activităţi din I-a parte a zilei şi după-amiază 

Rutina zilei   
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 munca în natură; 

 jocuri libere etc.,  

Aceste  activități trebuie să rămână deschis la orice propunere sau cerere venită din 

partea copiilor. 

 Activităţi de dezvoltare şi exersare a aptitudinilor individuale le permite 

copiilor să-și valorifice cunoștințele, abilitățile și aptitudinile într-un domeniu anumit 

(aptitudinilor muzicale, de desen, sportive etc.). În timpul acestor activități, cadrul 

didactic va avea ocazia să propună acestor copii activități structurate pe aptitudinile ce 

trebuie dezvoltate. Finalităŝi ce ŝin de cultivarea performanŝelor şi de educaŝia 

compensatorie sunt formulate de către educatoare în majoritatea cazurilor în cadrul 

activităŝilor pe centre de interese, iar prin diferenŝiere şi individualizare şi în activităŝile 

comune. 

Activităţi recuperatorii se organizează cu copiii care din diverse motive au lipsit o 

perioadă mai lungă de la grădiniŝă, care sunt înscrişi mai târziu ori pentru copii cu CES 

care sunt rămaşi în urmă din cauza unor  inabilităŝi (văz, auz, motricitate, deficienŝă sau 

ritm lent al dezvoltării psihice). Proiectarea vizează activitățile de recuperare (logopedie, 

exerciŝii motrice speciale, formarea unor deprinderi de comportare în colectiv, desen, 

muzică, lucru manual etc.), sarcinile de lucru pentru copii, materialul utilizat, procedee 

de muncă individualizată.   

 

 
 

         Activitățile distractive au o formă de lucru cu copiii utilizată în timpul liber. 

Scenariile activităților distractive sunt compuse de către educator și sunt organizate cu 

copiii în baza tipurilor de activități (în prima sau în a doua jumătate a zilei):  

                • serată distractivă, 

                • matineu literar, 

               • șezătoare, 

               • competiție sportivă etc. 

Orarul 

activităților 

Activitățile zilei 

Activități de dezvoltare 

personală 

Activități 

integrate/ pe 

domenii de 

activitate 

Jocuri și 

activități pe 

centre de 

interes 

7.00 – 8.30 Rutină: Primirea copiilor, 

discuţii cu părinţii despre 

starea generală a copiilor, 

termometria în grupele de 

creşă 

- Jocuri și 

activități pe 

centre (la 

alegere) 

Activităţi distractive 
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8.30 – 9.00 Rutină: Gimnastica 

matinală, deprinderi de 

igienă individuală şi 

colectivă etc. 

Rutina: dejunul 

-   

9.00 – 11.00 Rutină: Întâlnirea de 

dimineaţă (15-20 min.) 

(mesajul, calendarul, 

prezenţa, jocuri de 

socializare)  

Rutină şi tranziţie: 

Pregătirea de activităţi 

(distribuirea materialelor, 

necesităţi individuale, pauze 

dinamice, deprinderi de 

ordine şi disciplină, 

deprinderi de igienă 

personală şi colectivă, 

exerciţii de grupare şi 

regrupare) 

Activități integrate 

pe domenii de 

activitate 

Activități pe 

centre de interes 

(la alegere) 

11.00-13.00 Activități recreative (jocuri 

și plimbări în aer liber) 

Rutina și tranziție: 

deprinderi de igienă 

individuală și colectivă, 

deprinderi de autoservire, 

deprinderi de disciplină, 

ordine etc. 

Rutina: prânzul 

  

13.00-15.00 Rutina: somnul de zi   

15.00-15.30 Rutină şi tranziţie: 

trezirea copiilor, activităţi 

de călire, deprinderi de 

autoservire, deprinderi de 

igienă personală, necesităţi 

personale 

  

15.30-16.00 Rutină: gustarea   

16.00-17.30 Activități opționale 

(dezvoltarea aptitudinilor 

individuale la alegere: dans, 

limbi moderne, dezvoltarea 

vorbirii etc.) 

Activităŝi 

recuperatorii pe 

domenii de 

activitate 

Jocuri și 

activități pe 

centre (la 

alegere) 



 64 

 Activitățile distractive se organizează, de regulă, o dată în trimestru. Scopul principal pe 

care-l urmăresc aceste serate sunt - delectarea, relaxarea copiilor. 

Activități recreative și de 

relaxare: jocuri și plimbări 

în aer liber  

Rutină și tranziție: 

(deprinderi de igienă 

individuală şi colectivă, 

deprinderi de autoservire, 

deprinderi de disciplină, 

ordine) 

17.30-18.00 Rutia cina  Jocuri și 

activități pe 

centre (la 

alegere) 

18.00-19.00 Rutină: Plecarea acasă   

 

 

 

Activitățile opționale sunt activități cu caracter facultativ, se prestează contra plată, la 

solicitarea părinților, suplimentar la cele prevăzute în CET, CRET și SÎDC. Acestea pot fi 

prestate de instituția de educație timpurie sau de către asociații obștești, ori prestatori privați, 

conform Curricula/Programelor educaționale, aprobate de către Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării și deciziei Consiliului de administraŝie şi a Consiliului metodic al 

instituției. Activitățile educaționale extracurriculare/extrașcolare/opționale, complementare, 

precum limbi străine, arta vorbirii, șah, fotbal, arte marțiale, acrobatică, înot, educație 

financiară, educație de gen etc. se propun doar copiilor cu vârsta de 5-7 ani, iar activitățile 

organizate la calculator – copiilor de la vârsta de 6 ani, în conformitate cu normele sanitare 

stabilite de către Ministerul Sănătății. 
 

În fiecare grupă este necesar să existe un program zilnic care să ilustreze activităŝile 

specifice domeniilor de activitate, dar şi pe cele de dezvoltare personală. Familiarizarea cu 

programul zilnic se face încă din primele zile de grădiniŝă prin discuŝii cu grupa, dar şi cu 

părinŝii, pentru a-i asigura că activitatea din gradiniŝă este bine planificată, iar acesta trebuie 

respectat. Programul  zilei  într-o instituție de educație timpurie va include o varietate de 

oportunități de creare a contextelor de învățare și dezvoltare, în funcție de vârsta și interesele 

copiilor, individuale și de grup. Calitatea proceselor care se vor desfășura în mediile de 

învățare depinde de respectarea unui echilibru între: activități de dezvoltarea personală, 

activități pe domenii de activitate și activități pe centre de interes. În programul zilnic trebuie 

să existe un echilibru între activități de dezvoltare personală și activitățile comune, activitățile 

Activităţile opţionale 
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statice și cele dinamice, în încăpere și în aer liber, individuale, în grup mare și mic, de 

cunoaștere, de explorare, de descoperire/informare, de observare, de participare, alese și 

dirijate de copii, alese și dirijate de cadrul didactic. Se va ține cont și de corelarea activităților 

de dimineață cu cele de după amiază, realizarea obiectivelor operaționale și a sarcinilor de 

lucru în diverse momente ale zilei. 

Propunem în continuare un program de activitate orientativ, care include toate 

componentele zilei, cu mici diferențe de timp de la o grupă la alta: [1, p.15-16] 

Tabelul 1. Programul zilnic de activitate al grupei cu orar normal sau săptămânal 

După cum se poate observa, reperele orare, precum și ordinea activităților au 

caracter strict orientativ, fiind vorba despre un model posibil și nu un program impus, 

fiecare cadru didactic având libertatea de a-și stabili propria schemă orară, în funcție de 

nevoile copilului și de opțiunea proprie în ceea ce privește ordinea activităților de 

învățare. 
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ASPECTE PRAXIOGICE DE STUDIERE A VERBULUI ÎN CLASELE PRIMARE 

Svetlana DOBROVICEAN, învățătoare, grad didactic întâi,  

Liceul Teoretic „Liviu Deleanu‖ 

Rezumat: Sistemul concentric de studiere a gramaticii are caracter practic. Verbul este o parte de vorbire 

importantă, deoarece constituie nucleul comunicării. Metodologia studierii verbului are la bază 

următoarele etape: faza familiarizării conştiente a elevului cu fenomenul dat; faza distingerii planului 

gramatical de cel logic, faza însuşirii regulilor şi a definiŝiilor; faza operării superioare cu noŝiunile de 

limbă însuşite. 

Abstract: The concentric grammar study system is practical in nature. The verb is an important part of 

speech because it is the core of communication. The methodology of studying the verb is based on the 

following stages: the phase of conscious familiarization of the student with the given phenomenon; the 

phase of distinguishing the grammatical plan from the logical one, the phase of learning the rules and 

definitions; the phase of superior operation with the concepts of language learned. 

Cuvinte-cheie: verb, demers deductiv, demers inductiv, metodologie, exerciții. 
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Sistemul concentric de studiere a gramaticii are caracter practic, dar uneori și 

caracter metodologic, deoarece uneori la studierea unei noțiuni se utilizează calea 

deductivă, se citește definiția și apoi se realizează exerciții practice. Unele părți de 

vorbire se vor studia pe cale inductivă: de la particular la general, altele pe cale 

deductivă: de la general la particular. 

Studierea noțiunilor gramaticale nu se reduce la memorarea regulilor, dar acestea 

trebuie înțelese, explicate, exemplificate etc. Numai atunci elevii le vor putea aplica pe 

cale practică. 

În procesul formării cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor de limba română, în 

ciclul primar se disting următoarele etape [5, p.98]: 

 Etapa familiarizării cu noțiunile de limbă (elevii operează cu noțiuni gramaticale 

fără să le numească și fără să le defineacă) care corespunde cu clasele I și a II-a; 

 Etapa formării primelor noțiuni propriu-zise de limbă (elevii își însușesc în mod 

științific noțiuni de limbă prin reguli și definiții, făcând apel la experiența lingvistică 

dobândită în etapa oral- practică) care corespunde cu clasele a III-a și a IV-a. 

Formarea noŝiunilor gramaticale, verbul se poate realiza în baza unui text, în 

majoritatea cazurilor, parcurgând un traseu inductiv. V. Goia prezintă cele patru etape/ 

faze ale procesului formării noŝiunilor lingvistice de verb, calea inductivă [2, p.15]: 

I. faza familiarizării conştiente a elevului cu fenomenul dat are un caracter 

intuitiv, fixarea unor „reprezentări gramaticale‖ realizându-se prin intuirea fenomenului 

gramatical prin mai multe exemple concrete. Concentrarea asupra fenomenului 

gramatical. 

 Se selectează un text care să conțină verbe ce indică acțiunea, starea, existența. 

Totodată e binevenit ca verbele propuse spre analiză să fie la modul indicativ, perfectul 

compus. 

 Se citește textul; 

 Se adresează două întrebări despre mesajul textului sau se solicită evidențierea 

cuvintelor necunoscute. 

II. faza distingerii planului gramatical de cel logic este o fază analitică, în care 

„elevii sunt conduşi să atribuie o valoare gramaticală nu obiectului semnalat, denumit 

prin cuvânt, ci cuvântului însuşi ca unitate formală a limbii‖. 

Conversația euristică: 

 Elevi, găsiți cuvinte-acțiuni. La ce întrebări răspund? 

 Elevi, găsiți cuvinte ce indică starea. La ce întrebări răspund? 

 Elevi, găsiți cuvinte ce indică existența. La ce întrebări răspund? 

III. faza însuşirii regulilor şi a definiţiilor: apelând la operaŝiile gândirii 

(analiză, comparaŝie, clasificare, generalizare, sinteză) se ajunge la „generalizarea şi 

consolidarea fenomenului gramatical‖. 
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 Se anunță că aceste cuvine identificate sunt verbe. 

  Formularea unei concluzii de către elevi. 

 Utilizarea terminologiei corecte, din manual sau dictată de învățător, definiția 

științifică a verbului. 

IV. faza operării superioare cu noţiunile de limbă însuşite este faza aplicării 

cunoştinŝelor lingvistice dobândite „în exerciŝii, compuneri în clasă sau acasă‖.  

La această etapă se folosesc în activitățile practice diferite exerciții de consolidare 

[3, p.56]: 

 Exerciții de exemplificare – constau în concretizarea unor reguli gramaticale 

învățate, a unor norme de ortografie și punctuație. Exemplificarea poate fi liberă, cu 

repere sau fără repere. Ele por fi analogice cu cele efectuate anterior. Ex. Dați exemple de 

verbe. 

 Exerciții de recunoaștere – se efectuează după elaborarea definițiilor gramaticale. 

Elevii trebuie să recunoască într-un text nou ceea ce au învățat. Exemplu. Identificați 

verbele din text. Selectează verbele care conțin negația „nu”. 

 Exerciții de modificare – constau în schimbarea formei unor cuvinte. Exemplu. 

Treceți verbele propuse la timpul trecut. 

 Exerciții creative – sunt de un înalt nivel de complexitate, fiind cele mai 

complicate, la bază au sarcini de creație, de obicei sunt în clasele a III – IV-a. Exemplu: 

Elaborați o compunere, utilizând verbele propuse. 

Dirijați de cadrul didactic, elevii observă, analizează, compară, descoperă, 

abstractizează. Lecțiile în care se pune accent pe învățarea conceptelor și noțiunilor 

gramaticale la clasele a III-a și a IV-a se concep mai mult inductiv. 

În lecŝia de gramatică realizată pe cale inductivă în care datele din planul semantic 

sunt mai multe, mai bine cunoscute de către elevi şi mai exacte, ele se vor putea realiza în 

condiŝii mai bune la nivelul planului „gramatical şi logic‖ [5, p. 52]. 

Calea deductivă, de la general la particular, presupune derularea activităților de la o 

regulă sau o definiție deja cunoscută de elevi la aplicarea concretă în comunicare 

(utilizată, în special, în orele de consolidare a cunoștințelor gramaticale). 

De exemplu, conform raţionamentului deductiv, o lecŝie de gramatică cu subiectul 

„Verbul” s-ar desfăşura astfel [1, p.45]: 

1. Se comunică denumirea noŝiunii ce urmează să fie învăŝată. 

2. Se recapitulează noŝiunea logică, a unei definiŝii gramaticale. 

3. Se dă definiŝia verbului: Partea de vorbire care arată acţiunea, starea sau existenţa se 

numeşte verb. 

4. Se descrie modelul logic al structurii definiŝiei verbului (Operaŝia o fac exclusiv 

elevii).  
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5. Încorporarea variabilelor structurii logice, mulŝimea din care face parte verbul - partea 

de vorbire şi notele esenŝiale, exprimă acţiuni, stări, existenţa. 

6. Se analizează pe rând notele definitorii din punct de vedere gramatical. Se dau 

exemple de cuvinte care exprimă acţiuni (aleargă, cântăm, privim, spune, adaugă), stări 

(stă, aşteaptă) şi exemple de cuvinte care exprimă existenţa (există, este, sunt, se află), 

cerându-le elevilor să facă deosebirea dintre acŝiune, stare şi existenŝa. Se cer elevilor 

exemple de propoziŝii în care să fie folosite verbe ce corespund câte uneia din notele 

esenŝiale posibile. Se vor cere multe exemple şi se vor determina caracteristicile verbului.   

Consecinŝa folosirii căii deductive în procesul de învăŝare şi înŝelegere a conceptelor 

gramaticale este atitudinea activă a elevilor. Cert este că această cale permite ca noile 

cunoştinŝe să fie dobândite prin efort propriu. 

Între calea deductivă şi inductivă este o relaŝie de interdependenŝă. Ele se 

completează reciproc şi o separare a lor nu este posibilă. Deşi pot fi explicate diferenŝiat, 

ele rămân complementare, ajutându-l, deopotrivă, pe învăŝător în procesul de predare-

învăŝare a gramaticii în clasele a III-a şi a IV-a  [2, p. 240]. 

Exerciții practice: 

 Găsiŝi cât mai multe verbe în dreptunghiul de mai jos, pe orizontală şi pe 

verticală şi încercuiŝi-le.                                            

Tabelul 1. Descoperirea verbelor [3, p. 57] 

P R I N D E V T M B 

L Ă J Z B O A R Ă F 

Î S T R I G Ă J N A 

N A D O A R M E Î H 

G R L P V I N E N M 

E E S T E T R E C E 

V S T Ă A R E V Ă L 

B R Ă S P U N D E Y 

 

Joc  Evitaŝi capcanele! 

a) Identificaŝi forma de plural a verbelor: scrie, vorbeşte, întreb, şopteşte, îndeplinesc, 

dansez, merg, şopteşti, mănânc, râd.       

b) Identificaŝi forma de singular a verbelor: povestesc, răspund, cântă, pleacă, alergăm, 

iubiŝi, patinăm, privim, urmăresc, plângem. 

Metoda ,,CUBUL “ 

 Descrie, în 4-5 enunțuri, anotimpul toamna. Subliniază verbele întâlnite. 

 Compară verbele: scrie, doarme, trăieşte, stă, există, dansează în funcŝie de ceea ce 

exprimă şi completează tabelul alăturat. 
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Tabelul 2. Compararea verbelor în funcŝie de ceea ce exprimă. 

 Asociază verbele cu înŝeles asemănător: 

                    spune                                   va veni 

                   murmură                              a observat 

                   s-a pitit                                 zice 

                   va sosi                                  îngână 

                   a zărit                                   a decis 

                   a hotărât                               s-a ascuns 

 Aplică 

Alcătuieşte enunŝuri în care cuvântul sare să fie pe rând: 

 substantiv  ...................................................................................................... 

 verb: ................................................................................................................. 

 Analizează morfologic verbele din proverbele următoare: 

a) Buturuga mica răstoarnă carul mare. 

.................................................................................................................................. 

b) Nu judeca o carte după copertă! 

................................................................................................................. 

 Argumentează 

Încercuieşte varianta corectă şi argumentează alegerea făcută: 

a) Păsările zbor / zboară la mare altitudine. 

b) Râul curge / curg lin la vale. 

c) Bunica culeg / culege mere din livadă. 

d) Picăturile limpezi cade / cad pe pământ. 

e) Zăpada acoperea / acopereau munŝii. 

Metoda ,,Asalt de idei‖: generează idei şi gânduri sugerate de cuvântul ,,verb‖. 

Completați figura cu idei, gînduri etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Asalt de idei 

Verbe care exprimă 

acŝiunea. 

Verbe care exprimă starea. Verbe care exprimă existenŝa. 

 

 

  

 

 

  

Verb 
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 Completând cuvintele încrucișate, veŝi descoperi pe verticala AB numele unei părŝi de 

vorbire:                                                                                           A 

f) 1.a stat de vorbă = a ……                                                                   

g) 2.a ŝine minte = a ……                                                                       

h) 3.a băgat de seamă =  a …… 

i) 4.şi-a luat zborul = a …… 

j) 5.a luat-o la sănătoasa = a ……    

k) 6.a vărsa lacrimi = a …... 

Fig. 2. Cuvinte încrucișate 

                            B                

Metoda ,,Ciorchinele‖: generează idelile despre tema studiată. 

 Completați figura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l)  

Fig. 3. Metoda Ciorchinele 

 Completați cuvinte încrucișate cu opusul verbelor date:  

                   1.Cumpără    

                   2.Decolează 

                   3.Coboară 

                   4.Tace 

                   5.Prinde   

                   6.Vine               

                                                     

Fig. 4. Cuvinte încrucișate [6, p. 19] 

 

Metoda ,,Floare de lotos‖: generează categoriile gramaticcle ale verbului. 

   1.       

  2.        

          

  4.        

  5.        

               6.        

   1         

 2           

  3          

4            

 5           

  6          

Verbul 

este…………

……………

………. 



 71 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Floarea de lotos 

Verbul este nucleul comunicării, având acțiuni fără de care nu există propoziția, și 

anume propoziția corectă. Fara un verb, propozițiile nu ar avea niciun sens, de aceea 

merită a fi cercetat și implementat. El este o parte de vorbire importantă, deoarece de 

înŝelegerea conceptului de verb depinde înŝelegerea gramaticii limbii române. 
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Verb 

 

Care sunt 

timpurile 

verbului?  

Ce înseamnă că un 

verb se află la 

timpul prezent? 

 

Ce înseamnă că un 

verb se află la 

timpul viitor?  

Care sunt 

persoanele 

verbului?  
 

Ce înseamnă că un 

verb se află la 

timpul trecut? 

 
 

Ce este verbul? 

 
 

Unde se poate afla 

verbul în 

propoziŝie?  
  
 

Putem să eliminăm din 

vorbire verbele? De ce? 
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ACTIVITATEA INTELECTUALĂ A ELEVILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ 

MICĂ CA DEMERS ORGANIZAT AL CUNOAŞTERII  

INTELLECTUAL ACTIVITY OF SMALL SCHOOL AGE AS AN ORGANIZED 

APPROACH TO KNOWLEDGE 

 Valentina FLUIERAR, asistent universitar   

Catedra Pedagogie şi Metodica Învăŝământului Primar, UST 

Rezumat. Transformările radicale ale societății impun schimbări în sistemul de învățământ, accentuând 

necesitatea adaptării conŝinutului de învăŝământ la exigenŝele actuale în conformitate cu valorile 

fundamentale ale educaŝiei. Educatia, ca formă de transmitere a cunoaşterii, ŝine de domeniul activităŝii 

intelectuale, de aceea prerogativele învăŝământului modern necesită axarea pe eficientizarea organizării 

activităŝii intelectuale. Acordarea priorităŝii în planul organizării activităŝii intelectuale a elevilor de vârstă 

şcolară mică constituie un pretext pentru asimilarea eficientă, descoperirea noului, crearea sensului 

cunoaşterii, la fel şi asimilarea efectivă a cunoştinŝelor, consolidarea propriilor abilităŝi cognitive şi 

metacognitive. 

Cuvinte-cheie: activitate intelectuală, cunoaştere, elevi de vârstă şcolară mică. 

Abstracts. Radical transformations of the society impose changes in the education system, emphasizing 

the need to adapt the educational content to the current demands in accordance with the fundamental 

values of education. Education, as a form of transmission of knowledge, belongs to the field of 

intellectual activity, which is why the prerogatives of modern education require the focus on making the 

organization of intellectual activity more efficient. Prioritizing the organization of the intellectual activity 

of the students of young school age is a pretext for effective assimilation, discovery of the new, creation 

of the sense of knowledge, as well as the effective assimilation of knowledge, strengthening of their 

cognitive and metacognitive abilities. 

Keywords: intellectual activity, knowledge, pupils of young school age. 

Activităŝile educaŝionale actuale din învăŝământul primar, în contexte formale, sunt 

orientate spre facilitarea interacŝiunilor dintre informaŝiile şi influenŝele exercitate de 

către învăŝător, având consecinŝe benefice în planul dezvoltării integrale a elevilor. 

Procesul de învăŝământ vizează dezvoltarea echilibrată a tuturor laturilor şi dimensiunilor 

personalităŝii elevului, în conformitate cu idealul şi finalităŝile educaŝionale, asigurând 

respectarea individualităŝii elevului, dezvoltarea deplină, integrală a acestuia sub raport 

intelectual, moral, afectiv, volitiv, social etc. Procesul de învăŝământ se sprijină pe 

activitatea intelectuală a elevului, care face posibilă, deopotrivă, informarea şi formarea 

generală, integrală prin receptarea activă a informaŝiilor, prelucrarea, reorganizarea şi 

integrarea lor în sistemul propriu de achiziŝii. Ca urmare a procesării personale a 

informaŝiilor şi influenŝelor primite, elevul îşi dezvoltă memoria, imaginaŝia, atenŝia, 

gândirea de tip reflexiv, investigativ, critic, creator, inovator; „educabilii îşi dezvoltă 

procesele intelectuale, ca urmare a asimilării prin restructurarea, reorganizarea şi 

prelucrarea proprie a informaŝiilor primite‖ [3, p. 180]. 

În sistemul educaŝional, activitatea intelectuală reprezintă „baza educaŝiei 

intelectuale, răspunzătoare de prelucrarea şi vehicularea valorilor ştiinŝifice şi umaniste, 

determinând dezvoltarea capacităŝilor intelectuale, funcŝiilor cognitive şi instrumentale, 
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schemelor asimilatorii şi structurilor operatorii‖ [3, p. 41]. La nivelul învăŝământului 

primar, activitatea intelectuală a elevilor presupune utilizarea tehnicilor cu valoare de 

instrumente a muncii intelectuale: de informare şi documentare, de observare, cercetare şi 

experimentare, de organizare a timpului şi materiei de studiu, de valorificare a surselor 

documentare, de creaŝie etc.  

Activitatea intelectuală a elevului mic este un demers organizat de cunoaştere, care 

implică raŝiunea, operarea cu noŝiuni, idei, concepte ştiinŝifice, culturale, artistice, tehnice 

etc. prin apelul la procesele psihice superioare. Cunoaşterea vizează rezultatul unui tip 

special de interacŝiune dintre subiect şi realitatea înconjurătoare, în cadrul căreia se 

asigură cea mai înaltă formă de reflectare activă şi reconstrucŝie permanentă în conştiinŝă 

a realităŝii, a obiectelor, fenomenelor, proceselor, evenimentelor, structurilor, sistemelor 

etc. Cunoașterea aspectelor inedite ale realității de către elevii mici vizează „dezvoltarea 

psihică și formarea elevilor prin asimilarea, în mod conștient, a adevărurilor descoperite 

anterior, prin fixarea lor în memorie și prin aplicarea în practică‖ [6, p. 84]. 

În justificarea demersurilor didactice orientate spre organizarea activităŝii 

intelectuale a elevilor, elementul distinctiv îl constituie determinarea şi valorificarea 

practică a potențialului existent al elevului mic la nivel de aptitudini. La vârsta şcolară 

mică activitatea intelectuală este sprijinită pe capacitatea de efort intelectual, coordonată 

de viglenŝa şi atenŝia elevului spre univers, mediu, umanitate, cunoaştere etc. Această 

activitate are caracter productiv, creativ sau de menŝnere a laturilor care ŝin de domeniul 

cunoaşterii – cultură, stiintă, tehnică, educatie, produsele acesteia fiind valorificate în 

cadrul procesului educațional organizat. Efortul coordonat al elevilor, în funcŝie de 

particularităŝile individuale, determină structurarea activităŝii intelectuale în conformitate 

cu variabilele: intensitate, angajare, frecvență, varietate etc. Produsele activităŝii 

intelectuale recurg din structura cognitivă a persoanei, cât și din cea afectiv-atitudinală, 

stabilizându-se prin aplicare și exersare, condiționând avansarea în dezvoltarea 

intelectuală. Ele își dovedesc utilitatea prin faptul că depășesc cadrul de cunoaştere 

anterior al elevilor și servesc folosirii ulterioare în varii contexte. Atât sub aspect 

cognitiv, cât și sub cel afectiv, poate interveni dorința elevilor ca produsele activităŝii 

intelectuale să fie utilizate în alte contexte de învățare sau chiar ale vieții. Conștiința 

necesității de a depune efort intelectual în perspectiva utilității ulterioare constituie un 

factor de primă importanță în educaŝia intelectuală a elevilor de vârstă şcolară mică.  

Raportarea consecventă a educației intelectuale la anumite criterii de eficiență 

necesită o adaptare la specificul sarcinilor școlare concrete realizate în cadrul 

disciplinelor de învățământ. Tradițional, procesul educațional se fundamentează pe zona 

dezvoltării actuale, sub forma unor sarcini cu referire la conținuturile stăpânite, posedate 

de către elevi. În concepția lui Stan C., realizarea educației intelectuale presupune 

„întreprinderea la nivelul școlii a unor demersuri instructiv-formative specifice, care să 

fie adecvate atât la nivelul intelectual al elevului, vizând zona proximei sale dezvoltări, 
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cât și la particularitățile materiei predate‖ [7, p.114]. În vederea extinderii cunoaşterii şi 

experienŝei este necesară cultivarea unui stil de muncă intelectuală adecvat fiecărui elev 

cu accent pe formarea și dezvoltarea diverselor abilități specifice activității intelectuale: 

abilitatea de a face un rezumat, de a analiza un material, de a realiza o sinteză etc. 

Activitatea intelectuală a elevilor de vârstă şcolară mică se constituie pe fondul 

disponibilității cunoștințelor, în raport cu experiența acumulată într-un anumit domeniu. 

Accentul plasat pe dobândirea capacităŝii de a desfăşura activităŝi intelectuale marchează 

semnificativ formarea capacităŝii de a gândi, de a cunoaşte, de a avea o activitate 

raŝională, de a opera cu noŝiuni. Potrivit clasificării realizate de Osborn A., din punct de 

vedere funcŝional, capacităŝile intelectuale iau varii forme: „capacitatea absorbtivă – 

aptitudine ce ŝine de observaŝie şi de concentrarea atenŝiei; capacitatea de retenŝie – 

aptitudinea de a înregistra prin memorie şi de a reactualiza datele imaginative; 

raŝionamentul – aptitudinea de analiză şi sinteză, inducŝie şi deducŝie; capacitatea creativă 

– aptitudinea de a reprezenta, prevedea şi produce idei‖ [4, p. 29]. 

Elevul de vârstă şcolară mică se confruntă cu sarcini intelectuale specifice: 

rezolvarea problemelor, elaborarea conceptelor, manipularea relaŝiilor, descoperirea 

legităŝilor. Dintre factorii care facilitează organizarea cu succes a activităŝii intelectuale a 

elevilor de vârstă şcolară mică menŝionăm: puterea de disociere a subiectului în 

momentul primirii sarcinii de a regăsi informaŝia, fiind dependentă de puterea legăturii 

iniŝiale a mateialului cu o idee sau cu structura de bază a cunoştinŝelor, de timpul care a 

trecut de la fixare, de forŝa, claritatea, stabilitatea, operativitatea şi transferul sistemului 

de cunoştinŝe deja asimilate; pragul de disponibilitate a structurii cognitive constituite dat 

de concurenŝa ei cu alte structuri informaŝionale solicitate în acea perioadă, atitudinea 

dominantă a subiectului faŝă de sarcina didactică, contextul stimulativ sau inhibitiv în 

care este cerută informaŝia, nivelul de anxietate al subiectului; natura mediatorilor 

utilizaŝi prin asimilare pentru regăsirea informaŝiilor (mediatorii genetici, identificabili în 

idei supra- şi subordonare; mediatori tematici, incluşi în idei şi operatori clasificabili; 

mediatori bazaŝi pe raporturi parte-întreg); metoda sau tehnica utilizată în funcŝie de 

particularităŝile subiectului. 

Important este că organizarea sistematică a activităŝii intelectuale, de durată, cu o 

anumită intensitate afectivă, devine un izvor de experiență utilă, o cale de înglobare, de 

integrare a experienței vieții. În aceste condiŝii la elevii mici se atestă asimilarea noilor 

cunoștințe, punerea în aplicare a acestora, dezvoltarea aptitudinilor intelectuale și a 

funcțiilor psihice, prin corelare cu formarea atitudinilor de diversă etiologie privind 

explorarea lumii înconjurătoare și a propriei personalități în procesul cunoașterii. 

Cunoaşterea vizează rezultatul unui tip special de interacŝiune dintre subiect şi realitatea 

înconjurătoare, în cadru căreia se asigură cea mai înaltă formă de reflectare activă şi 

reconstrucŝie permanentă în conştiinŝă a realităŝii, a obiectelor, fenomenelor, proceselor, 

evenimentelor, structurilor, sistemelor etc. 
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În context şcolar, activitatea intelectuală a elevilor de vârstă şcolară mică este 

reglementată prin organizarea riguroasă a instruirii, ca formă de dirijare a învăŝării. 

Potrivit abordării ştiinŝifice a teoriei genetic-cognitive și structurale, învățarea se 

realizează prin trei modalități fundamentale: activă, realizată de subiect prin acțiune 

asupra lumii înconjurătoare, cu referire la acțiuni materiale, motrice; iconică, bazată pe 

originalitatea vizuală și pe folosirea unor imagini schematice; simbolică, în care locul 

imaginilor este luat de simbolurile lor (cuvinte sau alte forme de limbaj), care permit 

aplicarea de operatori (reguli de formare și transformare) și au o mare capacitate de 

condensare. Fondatorul acestei teorii J. Bruner pune accent pe presupoziția modificării 

performanțelor inteligente ale subiectului care învață, considerând că „orice subiect poate 

fi prezentat copilului, indiferent de vârstă, dacă e structurat într-o anumită modalitate – 

activă, iconică sau simbolică – și  dacă este accesibilă pentru vârsta respectivă‖ [2, p. 62]. 

Semnificative pentru cadrul activităŝii intelectuale al elevilor sunt ideile lui J. 

Bruner privitor la actul de învățare, care include șase elemente independente: „angajarea 

subiectului în sarcina de învățare (presupune ca tutorele să capteze interesul copilului și 

să-l motiveze pentru îndeplinirea acestei sarcini); reducerea gradului de libertate 

(corespunde procedurilor prin care tutorele simplifică sarcina de învățare, o descompune 

în secvențe mai mici pentru a asigura reușita copilului); menținerea orientării (presupune 

ca tutorele să se asigure că ucenicul său nu se îndepărtează de obiectivele fixate; îl 

încurajează și îl motivează pentru a-l menține în sarcină); semnalarea caracteristicilor 

determinate (presupune ca tutorele să sublinieze, prin diferite mijloace, acele aspecte 

relevante ale activității care conduc spre soluția corectă); controlul frustrării (presupune 

ca tutorele să furnizeze feedbackuri și să deruleze strategii de motivare pentru a evita ca 

erorile elevului să se transforme într-un sentiment de eșec și de resemnare); demonstrarea 

(presupune ca tutorele să prezinte modele de soluționare a sarcinii și să explice etapele de 

parcurs)‖ [5, p. 349]. 

Consemnarea fixată la nivel teoretic și praxiologic privitor la organizarea activității 

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. 

În raport cu noile cerințe educaționale, activitatea intelectuală a elevilor de vârstă 

şcolară mică este deliberat creată prin acțiunea directă sau indirectă a factorului educativ. 

Performanŝele aşteptate sunt facilitate prin forța de impulsionare a procesului educației 

intelectuale, care constă dintr-o multitudine de aspecte privind personalitatea elevului și 

pregătirea învățătorului, la fel şi produsele activității. Pe parcursul activității didactice, 

învățătorul pune în acțiune mijloacele de integrare, consolidare și operaționalizare a 

achizițiilor, de creștere a transferabilității lor. Acest transfer reprezintă o experiență 

dobândită, valorificabilă în câmpuri operatorii noi. Sub aspectul dezvoltării cognitive şi 
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afective se dobândește o funcție euristică în contextul rezolvării problemelor. Cea mai 

mare parte a strategiilor euristice sunt specifice, dependente de contextul de aplicare și de 

volumul de cunoștințe bine precizate, dar nu se exclude prezența euristicilor generale, 

printre care se numără analiza scop-mijloace, analogia, planificarea, analiza prin sinteză. 

Caracterul progresiv al realizării activităŝilor intelectuale impune „adecvarea la specificul 

sarcinilor școlare concrete în sensul conceperii și proiectării unor strategii didactice în 

măsură să conducă la valorificarea potențialului intelectual individual al elevilor‖ [7, 

p.112].  

Metodele prin care elevii mici realizează activitatea intelectuală includ studiul, 

cercetarea, documentarea, inovarea, planificarea, prelucrarea, creaŝia, produsele 

constituind noi teorii ştiintifice, sisteme de organizare, opere de artă, articole, cărŝi, 

modele de bună practică etc. Printre abilităŝile necesare elevilor mici pentru a practica o 

activitate intelectuală de calitate se numără: capacitatea de reflexie, spiritul analitic, 

sintetic şi de observaŝie, abilitatea de a rezolva probleme şi a lua decizii, capacitatea de a 

gândi critic, autonom si creativ. În acest mod constatăm, că activitatea intelectuală 

constituie o continuitate gradată în educația intelectuală a elevilor de vârstă şcolară mică. 

Modalitățile creării condițiilor pentru activitatea intelectuală a elevilor de vârstă 

şcolară mică de către învățător variază mult, de la caz la caz. Importanța acestor condiții 

constă în relevanța și semnificația acestor activităŝi pentru fiecare elev în parte și a clasei 

în întregime. În fond, organizarea acestora cu succes conduc la exercitarea unor capacități 

intelectuale și motorii, care servesc drept instrumente de asimilare. Pentru elevii de vârstă 

școlară mică capacitățile intelectuale, în principal, sunt acele capacități, care presupun o 

activitate mnezică productivă. Pentru a crea condiții pentru activitatea intelectuală 

productivă, învățătorul, în proiectarea sa, după cum propune R.M. Gagné, „aranjează 

scena actului de învățare‖, deci sprijină procesul reactualizării unor cunoștințe sau 

deprinderi, distribuie materialul de lucru, dă anumite îndrumări prealabile sau oferă un 

model de acțiune.  

Există însă contradicții deliberat imprimate în contextul aplicării problematizării, 

prin înaintarea unor probleme incitante, care au rol de a impulsiona elevul spre căutarea 

creativă a unei ieșiri din situație. O problemă bine pusă naște o contradicție între vechile 

scheme cognitive – modalități de lucru și deprinderi intelectuale – și cele noi, cerute de 

noua situație. Activitatea depusă de elevi pentru rezolvarea situației-problemă dezvoltă 

capacitatea lor de a formula în termeni clari o problemă, de a prevedea obstacolele, de a 

emite și testa ipoteze, de a persevera în căutarea certitudinii. Dar, învățătorul va avea 

grija ca situațiile-problemă orientate spre formarea unor deprinderi de activitate 

intelectuală să fie concepute astfel, încât contradicția să fie rezolvabilă. 

Organizarea activității individuale cu elevii este promovată în direcția asimilării 

independente a cunoștințelor prin „transformarea cunoștințelor pasive în active, care 

favorizează descoperirea unor cunoștințe noi și aplicarea lor în activitatea practică‖ [1, p. 
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52]. Această formă de organizare a instruirii este necesară pentru dobândirea 

independentă a cunoștințelor și pentru exersarea comportamentelor sociale eficiente în 

sensul manifestării creative, personalizate la nivelul varietății, atractivității și flexibilității 

formelor de exprimare. Activitatea individuală poate fi organizată în trei modalități: cu 

teme comune pentru toți elevii clasei; cu teme diferențiate pe grupe de nivel; cu teme 

diferite pentru fiecare elev. Învățământul individual implică realizarea unor sarcini 

școlare de către fiecare elev, care vizează „fixarea și consolidarea cunoștințelor 

declarative și procedurale și aplicarea acestora în rezolvarea de probleme și de situații-

problemă‖ [5, p. 86]. 

Importanŝa organizării cu succes a activitatăŝii intelectuale a elevilor de vârstă 

şcolară mică favorizează constituirea, în domeniul cognitiv, a unor scheme perceptive 

prin cristalizarea imaginilor mentale generalizate, evocabile. Generalizarea permite 

reflectarea esențialului prin noțiuni, judecăți, raționamente nu doar a experienței 

individuale, ci și a celei sociale, acestea fiind însușite prin reorganizarea, restructurarea 

arsenalului disponibil. Aceste produse se obțin prin executarea unor operații cognitive, 

care sporesc capacitatea de a estima rezultatele, de a preconiza soluții, de a compara 

alternativele și a anticipa consecințele. Așadar, produsele activităŝii intelectuale conduc la 

modificarea calitativă în structura cognitivă, afectiv-atitudinală și operațională. Odată 

formate, structurile psihice se manifestă în planul conştiinŝei ca trăsături și capacități 

stabilizate, condiționând conduita intelectuală care, cu timpul, devine autonomă din punct 

de vedere funcțional.  
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Rezumat: Comunicarea didactică este o forma specifică a comunicarii umane, care se desfășoară într-un 

cadru instituționalizat. Eficiența comunicării didactice este condiționată de mai mulți factori, specifici atât 

cadrului didactic, cât și elevului. Centrarea pe obiective a elevului, a profesorului şi mediului de învăŝare 

prezintă aspectele importante ale învăŝării. 

Cuvinte-cieie: comunicare didactică, profesor, elevi, factori, caracteristici, etape. 

Summary: Didactic communication is a specific form of human communication, which takes place 

within an institutionalized framework. The efficiency of the didactic communication is conditioned by 

several factors, specific to both the teacher and the student. The focus on the student, teacher and learning 

environment presents the important aspects of learning. 

Comunicarea, atât cea didactică cât şi cea de la nivelul societăŝii, rămâne o 

problemă deschisă pentru cercetare în privinŝa posibilităŝilor de realizare a unei 

comunicări integrale. 

  Conform Dicŝionarului de pedagogie, comunicarea didactică este parte 

fundamentală a procesului de învăŝământ în care elevii, sub îndrumarea cadrului didactic, 

dobândesc noi cunoştinŝe, reguli, formule, legi. În pedagogia tradiŝională, comunicarea 

didactică era considerată numai acŝiune de predare, elevul având un rol de simplu 

receptor. 

Comunicarea didactică este o forma specifica a comunicării umane, direct 

implicată în susținerea unui proces sistematic de învățare [2, p. 234]. 

Din perspectiva educaŝiei formale comunicarea didactică constituie baza 

procesului de predare şi asimilare a cunoştinŝelor în cadrul instituŝionalizat al şcolii şi 

între parteneri cu statusuri determinate: cadrele didactice ca principali agenŝi educaŝionali 

şi cele ale elevilor, în subordonarea nemijlocită faŝă de conducerea unei asemenea 

instituŝii. 

Elementele comunicării didactice sunt: emiterea mesajului didactic de către 

profesor sau de o altă sursă de informație, de la o anumită distanță; canalul prin care se 

transmite mesajul; receptarea mesajului de către elevi; stocarea și prelucrarea lui în 

scopul luării deciziilor (formularea răspunsurilor de către elev, a corectărilor sau a 

completărilor de către profesor). 

Structurarea comunicarii didactice conform logicii pedagogice conduce la 

necesitatea ca profesorul sa selecteze, sa organizeze si sa personalizeze conținuturile 

transmise, raportandu-se permanent la prevederile Curriculumului școlar și la manualul 

după care elevii învață; 
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În comunicarea didactică, prezentarea şi exprimarea cunoştinŝelor îmbracă forme 

diferenŝiate, în funcŝie de auditoriul căruia îi sunt destinate, de aceea se poate spune că 

limbajul didactic are un destinatar precis definit, variabil după nivelul, interesul, formele 

de utilizare viitoare a celor comunicate. 

Centrarea pe obiective a elevului, a profesorului şi mediului de învăŝare prezintă 

învăŝarea învăŝării, altfel spus, comunicarea didactică este una evaluativă şi 

autoevaluativă atât pentru profesor, cât şi pentru elev. În procesul didactic, intersecŝia 

dintre repertoriul emiŝătorului (profesorul) şi repertoriul receptorului (elevul) contribuie 

la o bună înŝelegere a lecŝiilor. Acest repertoriu comun este mic în primii ani de şcoală, 

dar creşte odată cu avansarea în achiziŝionarea cunoştinŝelor [4]. 

Eficiența comunicării didactice este condiționată de mai mulți factori, a căror 

cunoaștere și dirijare pot să diminueze diferențele ce apar adeseori între ce vrea să 

comunice profesorul și ceea ce rețin elevii. 

Factorii ce țin de personalitatea profesorului și asigură o bună calitate transmiterii 

mesajului [5]: 

 capacitatea de proiectare pedagogică; 

 rigoarea de care dă dovadă în precizarea obiectivelor urmărite; 

 prelucrarea informațiilor pentru a asigura esențializarea, sistematizarea, 

corectitudinea, claritatea, concizia acestora; 

 adecvarea mesajului și a formei de exprimare la caracteristicile psihosociale ale 

elevului; 

 capacitatea de a adapta ritmul, cursivitatea discursului, timbrul și tonul vocii la 

condițiile concrete în care se realizează comunicarea; 

 priceperea de a promova dialogul, de a stabili relații armonioase cu clasa și elevii, 

de a adopta un comportament integrator (opus comportamentului dominator), care 

se caracterizeaza prin flexibilitate, adaptabilitate la experiența celorlalți, spirit de 

cooperare, capacitate empatica, eliminarea inhibițiilor de orice fel; 

 vorbirea corectă, deschisă şi directă (care previne sau reduce distorsiunea 

mesajelor); 

 încurajarea feedback-ului din partea elevilor (pentru a cunoaşte în ce măsură 

mesajele transmise au fost corect recepŝionate şi înŝelese);   

 ascultarea atentă, răbdătoare şi încurajatoare a mesajelor primite din partea 

elevilor, concomitent cu efortul de a înŝelege exact sensul acestor mesaje;  

  folosirea mai multor forme de comunicare didactică pentru acelaşi tip de mesaje 

(de regulă, orală şi vizuală, concomitent);  

  repetarea mesajelor mai complexe. 

 Factori ce țin de personalitatea elevului [ibidem]: 
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 nivelul dezvoltarii psihice, un anumit nivel al structurilor cognitive, care trebuie 

sa-i permita recepționarea și asimilarea mesajului; 

 competența lingvistică necesară decodificării mesajului; 

 un anumit fond de informații, deprinderi, atitudini acumulate în timp la care să se 

raporteze conținuturile noi; 

 disponibilitate de a primi mesajul, deprinderea de a asculta, implicare activă în 

actul comunicării, capacitate de ascultare interactivă. 

În comunicarea didactică, toate elementele sistemului beneficiază de o elaborare 

riguroasă. Astfel, comunicarea didactică prezintă următoarele caracteristici:  

 se bazează pe documente normative (plan-cadru, curriculum școlar) și școlare 

(planificare calendaristică, proiect didactic);  

 se desfășoară într-un cadru organizat, conform principiilor didactice, în instituții 

specializate; emițătorul/ profesorul are o pregătire specială și competențe 

certificate; 

  în construcția mesajelor profesorii au în vedere particularitățile de vârstă și 

individuale ale elevilor, mediul social în care trăiesc aceștia, precum și utilizarea 

unui repertoriu comun de sensuri și semnificații ale termenilor;  

  este un act intenționat care vizează modificări cognitive, afective, 

comportamentale, acționale ale elevilor; necesită o evaluare, un feed-back din 

punct de vedere al eficienței. 

La nivelul comunicării didactice interferează mai multe tipuri de comunicare: 

 comunicare orală (dominantă) şi comunicare scrisă; 

 comunicare verbală, paraverbală şi nonverbală;  

 comunicare referenţială (prin care se transmit cunoştinŝe teoretice) şi comunicare 

atitudinală (se transmit sisteme de valori, criterii de apreciere a valorilor). 

Comunicarea didactică, rămâne procesul fundamental constituit dintr-un ansamblu de 

acte voliŝionale în măsură să producă modificări, transformări pozitive în planul 

cunoaşterii, afectivităŝii şi al comportamentelor, în structura de personalitate a subiecŝilor, 

urmărind să fie:  

 convingătoare –asumarea de către subiecŝi a unei idei, comportament sau stil 

existenŝial propriu, pe baza de argumente, de dovezi privite ca adevăruri; 

  să determine dăruire, încredere în ceva, participare cu fermitate în înfăptuire 

scopului urmărit;  

  persuasivă - puterea de a influenŝa, de a convinge prin logică, realităŝi şi 

adevăruri, prin afectivitate;   

 să elimine blocajele, obstacolele inerente comunicării, blocaje care ŝin de 

personalitatea celor doi poli ai comunicării, de relaŝiile psihosociale promovate, de 

canalul de transmitere, de particularităŝile domeniului comunicat;  
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  eficientă - proces care ŝine de calitatea mesajului transmis: conŝinutul receptat să 

fie identic sau apropiat celui transmis intenŝionat de profesor; 

  înalt grad de receptivitate, utilizarea unei colaborări şi echilibrări între conŝinutul 

informaŝional comunicat şi mijloace; acurateŝea limbajului, folosind metafora, 

imaginea lingvistică pentru a fi cât mai persuasiv; ŝine de modul de transmitere, de a 

comunica, asigurând expresivitatea vorbirii, prin tonalitate şi accent adecvat folosite; 

adaptarea emiŝătorului la calitatea receptorilor, respectând partenerii de dialog, a 

principalelor reguli: să ştii să asculŝi, să ştii să analizezi, să ştii să te exprimi şi să ştii 

să controlezi, să urmăreşti calitatea şi performanŝa mesajului şi efectelor lui [1]. 

Personalizarea comunicării didactice face ca același continut cuprins în curriculum 

școlar și manual să fie valorificat diferit și cu rezultate diferite de profesori, în funcție de 

propriile lor particularități. 

În organizarea și desfășurarea comunicării didactice, intervin următoarele etape:  

 stabilirea și precizarea obiectivelor urmărite; 

  selectarea informațiilor sau cunoștințelor semnificative ce urmează a fi transmise; 

 corelarea acestora cu experiențele anterioare ale elevilor pentru a facilita integrarea 

noilor cunoștințe în bagajul pre-existent;  

 ordonarea informațiilor transmise de la simplu la complex, inductiv și deductiv; 

 utilizarea unor mijloace și materiale didactice adecvate procesului de înțelegere a 

cunoștințelor transmise;   

 evaluarea eficienței comunicării. 

  Comunicarea didactica îmbină cele două forme ale comunicării verbale, orală și 

scrisă, ceea ce obliga profesorul să valorifice în funcție de context valențele dimensiunii 

paraverbale și nonverbale ale acestui act. Apare evident ca în comunicarea didactică 

emițătorul și receptorul își schimbă în mod permanent rolurile, aceasta îmbracând de 

regulă forma dialogului și nu se realizeaza numai pe verticală (profesor-elev, clasă), ci și 

pe orizontală (elevi-elevi). 
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SPECIFICUL LECTURII ÎN CLASELE PRIMARE 

SPECIFIC READING IN THE FIRST CLASSES 

Silvia GOLUBIȚCHI, dr. ped., conf. univ., 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Rezumat: Lectura cunoaşte, așadar, un areal de dezvoltare vast, începând implicit cu decodificarea 

simplă şi finalizând explicit în diverse forme de interpretare. Lectura propriu-zisă începe în clasa I și 

trebuie să trezim interesul pentru citit, să-i îndrumăm în aşa fel încât lectura să devină o deprindere 

statornică, iar, cu timpul, elevul să conştientizeze că este o activitate individuală cu caracter permanent. 

Tipurile de lectură specifice claselor primare sunt: lectura liniară, lectura receptivă (analitică), lectura 

literară, lectura literară, lectura informativă globală, lectura exploratorie, lectura rapidă.  

Cuvinte-cheie: lectură, tipuri de lectură, funcțiile lecturii, elevi, interes, principii etc. 

Summary: The reading therefore knows a vast area of development, starting implicitly with simple 

decoding and ending explicitly in various forms of interpretation. The actual reading begins in class I and 

we must arouse the interest for reading, to guide them so that the reading becomes a steady skill and, with 

time, the student becomes aware that it is an individual activity of a permanent character. The types of 

reading specific to the primary classes are: linear reading, receptive (analytical) reading, literary reading, 

literary reading, global informative reading, exploratory reading, fast reading. 

Evoluția conceptului de lectură a urmat în paralel cu dezvoltarea scrierii. Unde nu era 

scriere, nu era nici lectura. Lectura a fost concepută inițial ca sursă necesară de 

informații.  

Prin lectură, noi înŝelegem, un proces interactiv care mobilizează întreaga activitate 

psihică a omului. Această activitate este orientată spre perceperea, înŝelegerea şi 

prelucrarea informaŝiilor obŝinute din text. 

Impactul unei lecturi calitative denotă valenŝe formative în dezvoltarea caracterului, 

aspiraŝiilor, idealurilor umane. Când gustul pentru lectură, cultul pentru carte s-au format 

din primii ani de şcoală, acestea rămân pentru toată viaŝa o obişnuinŝă utilă. 

O clasificare mai amplă, în acest sens, e realizată de savantul român S. Cristea [2, p. 

244] care completează viziunea tradițională, identificând:  

 funcția normativă - vizează latura axiologică a lecturii, asigurând optimizarea ei, prin 

respectarea principiilor de proiectare și realizare a proceselor didactice;  

 funcția cognitivă – dirijează procesele cognitive din timpul lecturii, prin dobândirea, 

valorificarea și acumulare de atitudini privind latura științifică a lecturii;  

  funcția formativă – reflectă latura psihologică a lecturii, evidențiind contribuția 

metodelor didactice la dezvoltarea capacităților de învățare ale studenților. Calitatea 

sa rezultă din faptul că, în mod obiectiv, calea prin care se face transmiterea 

cunoștințelor este totodată și un proces educativ 

 funcția operațională – se referă la latura praxiologică a lecturii, evidențiind valoarea 

instrumentală a metodei, care e proiectată ca intermediar între subiectul și obiectul 

procesului de învățare, cu alte cuvinte, între cititor și text.  
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Lectura cunoaşte, așadar, un areal de dezvoltare vast, începând implicit cu 

decodificarea simplă şi finalizând explicit în diverse forme de interpretare. 

Lectura solicită un mediu de învățare adecvat, unde s-ar cultiva creativitatea, 

curiozitatea, motivația și dorința de a cunoaște, de a învăța [5, p. 38.] 

Din punct de vedere structural, lectura este împărțită în două planuri: 

 informativ presupune citirea înțelegerii în planul de conținut. 

 procedură este modul în care cititorul relatează grafemele cu fonemele și, de 

asemenea, cum recunoaște simbolurile grafice. 

Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, 

făcându-se ecoul capacităților de gândire și limbaj.  

Lectura - activitate verbală complexă care, prin exersare, dezvoltă competențe de 

comunicare generale, la nivel de sistem educațional. 

Astăzi în școala primară modernă, învățătorii folosesc în mod activ 3 tipuri de lectură 

[6]: 

 familiarizare  

 studiată; 

 vizionare. 

Familiarizare cu lectura presupune citirea textului, respectându-se semnele de 

punctuație. 

Lectura studiată oferă elevilor nu numai înțelegere, cât și înțelegere profundă a 

textului citit. Pentru a atinge acest obiectiv, ei recurg la întrebări specifice după citire. 

Foarte des, cu o astfel de citire, învățătorul citește textul cu voce tare tuturor, face opriri, 

adresând diferite întrebări publicului. 

Vizionarea lecturii - acest tip de lectură se bazează pe capacitatea de a determina 

etapele semantice de către primele fraze dintr-un paragraf și de titlu, abilitatea de a diviza 

textul în părți semantice, precum și de a găsi și de a rezuma faptele.  

Pentru a forma astfel de abilități, este necesar, în timpul citirii textelor literare, să îi 

învățăm pe elevi să analizeze rubricile, să sugereze că aceștia relaționează informațiile 

citite cu desene, tabele, diagrame și altele asemenea. De asemenea, elevii ar trebui să 

poată prelua conținutul unui paragraf sau al unui text pe primele propoziții. Trebuie să 

înțeleagă ce s-a spus. Pentru a forma asemenea abilități, este necesar să oferim copiilor 

următoarele tipuri de sarcini: 

 continuați textele în locul autorului; 

 stabiliți, cu ce parte a textului se corelează schemele și desenele; 

 dacă elevii lucrează cu text literar, trebuie să le acorde întotdeauna atenția 

mijloacelor de exprimare artistică, metodelor folosite de autor, astfel încât opera sa să fie 

deosebită. 

Factorii care determină lectura elevilor sunt: particularităŝile de vârstă şi psihice, 

preferinŝele lor, climatul familial etc. 
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Lectura propriu-zisă nu începe însă decât după ce copilul reuşeşte singur să 

descifreze cu uşurinŝă ideile ascunse în spatele semnelor grafice. De aceea, în primii ani 

de şcoală, trebuie să trezim interesul pentru citit, să-i îndrumăm în aşa fel încât lectura să 

devină o deprindere statornică, iar, cu timpul, elevul să conştientizeze că este o activitate 

individuală cu caracter permanent. 

Principalele orientări în didactica lecturii pot fi sintetizate în trei modele [1]: 

 modelul cultural, centrat pe învățător, în care predomină transmiterea de informaŝii 

despre text ca produs cultural,  

 modelul lingvistic care solicită de regulă participarea activă a elevului, fiind asociat 

frecvent cu tehnici de analiză lingvistică, având un caracter pronunŝat analitic,  

 modelul dezvoltării personale centrat pe elev, în care predomină valorizarea 

reacŝiilor personale în receptarea textului; accentul cade pe motivarea elevului pentru 

lectură prin corelarea temelor şi aspectelor întâlnite în textele literare cu experienŝa 

personală a acestuia.  

Un accent prioritar îl au ultimele două modele, pentru că este axat pe elev. 

Pentru ca lectura să devină mai motivantă pentru elevi, trebuie de respectat 

următoarele principii: 

 Lectura să fie centrată pe sensurile pe care un text le poate genera; 

 Lectura să fie interactivă (receptorul intră în dialog cu textul, formulează întrebări, 

încearcă să formuleze răspunsuri personale); 

 Lectura să fie exersată (elevilor li se creează oportunităŝi de a citi în scopuri 

diverse texte variate; învățătorul foloseşte în mod consecvent la lecții un algoritm 

de lucru cu textul); 

 Lectura să aibă un scop pe care elevii să-l poată identifica (plăcere, cunoaştere, 

descoperirea unor strategii de lectură etc.); 

 Lectura să fie încurajată (prin atitudinea personală a învățătorului care valorizează 

lectura, dar şi prin feed-back). 

Nu este suficient ca învățătorul să fie de acord cu aceste principii, el trebuie să le 

pună şi în practică, în timpul lecțiilor, iar emoŝiile şi sentimentele elevilor de această 

vârstă se vor manifestă spontan şi viu, ei vor trăi intens bucuriile şi suferinŝele 

personajelor pozitive, trecând uşor de la un sentiment la altul. 

În clasa a II-a, elevii urmează să fie învăŝați să se orienteze în structura cărŝii (titlu, 

autor, capitol), să citească unele fragmente selectate şi să răspundă la întrebările 

învăŝătorului. 

În clasa a III-a, elevii trebuie să se obişnuiască să noteze în caiete, titlul cărŝilor 

citite, numele autorilor şi ce le-a plăcut mai mult. Ei trebuie să fie deprinşi să cunoască 

structura cărților, să ştie să redea conŝinutul unui text citit, să cunoască şi să-i intereseze 

viaŝa oamenilor, faptele lor de eroism. 
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Elevii clasei a IV-a sunt deprinşi să expună pe scurt conŝinutul cărŝilor citite şi să-şi 

exprime atitudinea faŝă de eroi şi evenimentele descrise în ele, de asemenea, vor fi 

îndrumaŝi să generalizeze conŝinutul mai multor texte care au aceea şi temă. 

În îndrumarea lecturii elevilor, învăŝătorul trebuie să ŝină seama de următoarele 

cerinŝe generale [5]: 

 să cucerească atenŝia elevilor pentru opera literară, potrivit cu posibilităŝile lor de 

înŝelegere; 

 să recomande cărŝi simple ca formă şi atractive în privinŝa conŝinutului; 

 cartea recomandată trebuie să depăşească, într-o oarecare măsură, nivelul de 

înŝelegere actual al vârstei cititorului, pentru a-i largi orizontul, a-l atrage prin 

structura imaginilor artistice mai complexe, stimulându-i astfel dezvoltarea psihică. 

Pornind de la premisa că avem un cititor avizat, există mai multe feluri prin care 

acesta poate parcurge un text și, în funcție de interesul său, el poate opta dintre 

următoarele tipuri [1]: 

1. Lectura liniară este forma de lectură neevoluată, care se folosește de regulă din 

obișnuință sau rutină. Prin ea, textul e parcurs integral de la început până la sfârșit, în 

același ritm. 

2. Lectura receptivă (analitică) Este o variantă ameliorată a primului tip de lectură 

caracterizată prin parcurgerea integrală a textului, dar cu atenție la nuanțe și cu o anumită 

variație de viteză. Lectorul explorează astfel punctele strategice (introducerea, punctul 

culminant, concluzia) pentru a înregistra cât mai bine și cu o maximă acuratețe ceea ce 

transmite textul. 

3. Lectura literară Singura deosebire față de lectura receptivă este dată de specia textului 

care poate fi: fabulă, povestire etc. E nevoie să precizăm că aici e foarte importantă forma 

textului, cititorul fiind interesat mai mult de cum se spune, decât de ceea ce se spune. 

Lectura literară este un act intelectual esențial, care trebuie îndrumat și supravegheat 

de școală și familie și pune la dispoziția copilului cunoștințe despre mediul înconjurător, 

despre viața oamenilor și a animalelor, despre trecutul istoric al poporului, despre muncă 

și profesiuni, educație cultural-artistică și moral-religioasă. 

Ea are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le satisfacă interesul de a 

cunoaşte viaŝa, oamenii şi faptele lor și contribuie într-o mare măsură la îmbogăŝirea 

cunoştinŝelor elevilor, la formarea unui vocabular bogat şi colorat, la educarea 

sentimentelor estetice. 

4. Lectura informativă globală este o lectură selectivă prin care se urmărește obținerea 

unei idei de ansamblu asupra textului (răsfoirea unei cărți, etc.) Astfel, lectorul caută idei-

cheie sau puncte de sprijin pentru a-și putea face o părere asupra textului pe care îl are în 

față. Aceasta vizează un cititor obosit sau nerăbdător. 
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 5. Lectura exploratorie constă în recuperarea unui simbol sau a unui grup de simboluri 

din ansamblul unui text. Acest gen de lectură se focalizează asupra unui singur punct pe 

care cititorul îl explorează. 

 6. Lectura rapidă este lectura destinată unui lector avansat caracterizată prin ameliorarea 

capacității de înțelegere a textului, având ca efect economisirea timpului. 

Indiferent cate tipuri de lectura ar exista și pe care dintre ele le-am practica, 

important este ca elevul să citească. El reține ceea ce citește și deseori îl pune pe gânduri. 

Lectura e, așadar, în relații de interdependență cu dezvoltarea societății și cu 

progresul tehnico-științific. În secolul XXI, numit secolul tehnologiilor informaționale, 

lectura e promovată în masă prin rețelele de socializare și mediile audiovizuale. Această 

perioadă se caracterizează printr-o cantitate mai mare de informații și cunoștințe sporite. 

Informațiile devin accesibile, fiind răspândite prin rețelele de Internet. Prin urmare, 

lectura obține o pondere mult mai importantă decât în trecut. 
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IMPACTUL EDUCAŢIEI MUZICALE ÎN FORMAREA VALORILOR 

CULTURAL-ARTISTICE LA ELEVI 

Ionela HÎNCU, cercetător ştiinŝific 

        Institutul de Ştiinŝe ale Educaŝiei 

Rezumat: Articolul reflectă formarea valorilor cultural-artistice ale elevilor prin prisma activităŝilor de 

educație muzicală, care permit profesorului de educaŝia muzicală să depisteze interesele şi aptitudinile 

elevilor, căutând să le dezvolte vocea şi auzul muzical, simŝul melodic, ritmic, al armoniei, să le formeze 

priceperi şi deprinderi elementare de a cânta. Prin urmare, educația muzicală mai are scopul de a educa 

capacităŝile muzicale specifice ale elevilor, să le formeze gustul estetic şi să le dezvolte sensibilitatea faŝă 

de arta sunetelor. Nemijlocit, educația muzicală contribuie la dezvoltarea capacităŝilor cognitive afective 

şi aptitudinale ale elevilor, cu caracter psiho-motor de relaŝionare şi integrare socială, care se realizează 

prin utilizarea în interpretarea muzicală a unor tehnici ce vizează observarea şi analizarea creaŝiilor 

muzicale. Astfel, capacităŝile afective şi atitudinale ale elevilor sunt formate în baza exprimării emoŝiilor 

şi sentimentelor prin mijloacele proprii artei muzicale.  



 87 

Resume: The article reflects the formation of the cultural-artistic values of the students through the prism 

of the musical education activities, which allow teacher of the music education to detect the interests and 

aptitudes of the students, which look for developing their musical voice and hearing, their melodic and 

rhythmic of harmony feeling, to develop their elementary singing skills. Therefore, music education also 

aims to educate the specific musical abilities of students and forming their aesthetic taste and to develop 

their sensitivity to the art of sound. In the meantime, music education contributes to the development of 

the students' affective and aptitude cognitive capacities, with a psychomotor character of social relations 

and social integration, which are achieving through using in musical interpretation of techniques, which 

aimed of observing and analyzing musical creations. Thus, the affective and attitudinal capacities of the 

students are formed based on expressing emotions and feelings through the own means of musical art. 

Cuvinte cheie: Educaŝia muzicală, elev, aptitudini, creativitate, valori culturale. 

Keywords: Music education, student, aptitudes, creativity, cultural values. 

 În contextul actual al cercetărilor, educația muzicală este un subsistem al educaŝiei 

generale, dar şi o autoeducaŝie prin muzică, care reprezintă modul suprem de educaŝie 

morală, estetică şi spirituală. 

În lucrarea sa Didactica educaţiei muzicale, cercetătoarea Munteanu G. [6], 

conturează etapele de iniŝiere în educaŝia muzicală, reliefate în baza studiilor realizate de 

un grup de cercetători, precum: M. Montessori M. Chevais; E.J. Dalcroze; E. Willems 

(M. Martenot; G. Breazul Manya Botez; A. Motora-Ionescu I. Serfezi. Astfel, acestea 

sunt: prenotaţia, notaţia şi creaţia muzicală.  

Prenotaţia reprezintă prima etapă care este parcursă de către copii pentru a intra în 

lumea minunată a muzicii, făcându-şi apariŝia în educaŝia timpurie, asigură parcurgerea a 

două trepte importante: socializarea şi pregătirea pentru şcoală a copiilor. Cântecul, jocul 

muzical, audiŝia şi exerciŝiile muzicale sunt mijloacele de realizare a prenotaŝiei.  

A doua etapă - continuarea învăŝării tainelor muzicii în urma cunoaşterii şi însuşirii 

de către copii şi şcolarii mici este notaţia. În ciclul primar, în special în clasele a III-a şi a 

IV-a, datorită complexităŝii sarcinilor ce le revin şi a căror responsabilitate este sporită, 

notaŝia este continuată sub îndrumarea atentă a învăŝătorilor, care decurg din necesitatea 

însuşirii limbajului specific prin deprinderi interogatoare.  

Ca urmare, creaţia este una din etapele preferate ale elevilor din ciclul gimnazial 

(cl. a V-a – a VIII-a), datorită faptului că ea le permite să creeze în mod liber şi 

necondiŝionat adevărate opere de artă. Prin intermediul creaŝiei elevului i se permite să 

pătrundă în minunata lume a muzicii, deschizându-i-se în acelaşi timp, noi drumuri spre a 

crea, sau chiar a compune pe fond muzical desene specifice unei melodii, ale unei stări 

sufleteşti precum şi a unor stări specifice, date doar de melodia audiată însuşi. 

 În acest context, cercetătoarea Cosumov Marina [8], conturează una dintre sarcinile 

esenŝiale ale educației muzicale: formarea deprinderilor muzicale, care contribuie la 

asimilarea, înŝelegerea şi interpretarea muzicii la un nivel artistic superior. Activitatea 

centrală pe care se bazează întregul proces de educație muzicală o constituie practica 

muzicală, ce include aspectele interpretare vocală şi instrumentală. Astfel, educația 
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muzicală se realizează prin intermediul cântului vocal (individual sau colectiv) şi a 

instrumentelor muzicale (individual sau colectiv). În acest sens, accentuăm că, din toate 

diviziunile muzicii, cea mai apropiată de specificul copilăriei este muzica vocală, 

deoarece în cânt melodia formează o unitate cu textul, făcând-o mai accesibilă. De 

asemenea, combinată cu mişcarea, muzica este mai uşor înŝeleasă deoarece elevii nu doar 

o ascultă, ci o şi execută.  

 Prin urmare, activităŝile de educație muzicală permit profesorului să depisteze 

interesele şi aptitudinile elevilor, căutând să le dezvolte vocea şi auzul muzical, simŝul 

melodic, ritmic, al armoniei, să le formeze priceperi şi deprinderi elementare de a cânta. 

Astfel, profesorului de educație muzicală îi mai revine sarcina de a sistematiza 

conŝinutul, obiectivele, metodele cele mai eficiente, astfel încât să completeze 

cunoştinŝele continuu şi coerent. În acest context, educația muzicală nu are scopul de a 

pregăti toŝi elevii de a deveni artrişti, ci să le educe capacităŝile muzicale specifice, să 

formeze gustul estetic şi să le dezvolte sensibilitatea faŝă de arta sunetelor. Nemijlocit, 

educația muzicală dezvoltă elevilor capacităŝile cognitive, afective şi aptitudinale, cu 

caracter psiho-motor de relaŝionare şi integrare socială, care se realizează prin utilizarea 

în interpretarea muzicală a unor tehnici ce vizează observarea şi analizarea creaŝiilor 

muzicale în vederea identificării elementelor de limbaj muzical şi a operării cu criterii de 

apreciere valorică. Capacităŝile afective şi atitudinale sunt formate în baza exprimării 

emoŝiilor şi sentimentelor prin mijloacele proprii artei muzicale.  

 În ceea ce priveşte realizarea educaŝiei muzicale în şcoală, aceasta are două niveluri 

de însuşire: nivelul informativ-teoretic şi nivelul formativ-aplicativ. Nivelul informativ-

teoretic vizează instruirea, dobândirea de cunoştinŝe, formarea unor priceperi şi 

deprinderi reproductiv-interpretative, (spre exemplu: piese, exerciŝii tehnice, fragmente 

melodice, etc.), care formează cultura teoretică, limbajul muzical, abilitatea de a descifra 

mesajul artistic etc. Nivelul formativ-aplicativ se referă la atitudinea adecvată faŝă de 

valorile estetice muzicale şi se concretizează prin idealul estetic, sensibilitate, capacitatea 

de a avea emoŝii estetice, trăiri, satisfacŝii plenare în faŝa frumosului din opera de artă, dar 

şi prin dorinŝa şi capacitatea de a audia, cânta, interpreta şi de a crea valori muzicale.  

 De asemenea, potrivit unui grup de cercetători [1], [2], [3] în cadrul educației 

muzicale se manifestă următoarele aspecte: fiziologic, psihologic, social, pedagogic, 

intelectual şi artistic. Astfel, educaŝia muzicală contribuie la dezvoltarea fizică a elevilor, 

aducând beneficii multiple la nivelul dezvoltării cognitive, sociale şi emoŝionale: 

dezvoltarea memoriei şi a gândirii; auzului şi a audierii, a aptitudinilor muzicale; 

limbajului; încrederii, a stimei de sine, a abilităŝilor sociale; stimularea creativităŝii şi 

capacităŝii de exprimare a propriilor trăiri. Fiecare creaŝie muzicală audiată sau 

interpretată aduce cu sine un conŝinut nou de idei şi de fapte, care fac să crească 

formațiunea spirituală a elevilor, capacitatea lor de a vedea, de a înŝelege, de a simŝi şi de 

a aprecia. 
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 Cercetătorul Zisulescu Şt., în lucrarea sa Aptitudini şi talente [7], acordă o atenŝie 

sporită aptitudinilor muzicale, concepute ca o combinaŝie de însuşiri senzoriale, 

intelectuale, afective şi volitive. Elementele principale ale aptitudinii muzicale, simŝul 

pentru înălŝime, melodie, ritm şi măsură fac ca aptitudinea să se prezinte ca o unitate 

atunci când sunt stimulanŝi pentru a se dezvolta mai departe. Ca factori stimulatori în 

dezvoltarea aptitudinilor şi talentelor sunt: cultivarea intereselor, conştiinŝa datoriei, 

dorinŝa de afirmare, îndrumarea tinerilor de către familie. Creativitatea elevilor este mai 

productivă atunci când elevul are deja capacităŝi pentru activitatea de muzică, potenŝialul 

creativ se măreşte, conferindu-i originalitate. Spre deosebire de aptitudini, talent şi geniu, 

creativitatea este un concept mai general în funcŝie de schimbările şi înnoirile care au loc 

în activitatea lor. În funcŝie de aceste aspecte (aptitudini, talent geniu), cercetătorul 

Zaharia-Irins C. [7] evidenŝiază mai multe niveluri ale creativităŝii muzicale: creativitatea 

expresivă (specifică şcolarilor mici); creativitatea procesuală, care se referă la modul cum 

gândeşte şi abordează un subio creaŝie muzicală ect. (întâlnită la toate vârstele); 

creativitatea de produs, în raport cu experienŝa lor anterioară; creativitatea inovativă, 

constă în transformările cu efecte muzicale noi la ceea ce există, fiind proprie perioadei 

preadolescenŝă-adolescenŝă; creativitatea emergentă, specifică geniilor muzicali, se referă 

la descoperiri de idei noi, determinŝnd inteligenŝa muzicală.   

 Relaŝia creativitate-inteligenŝă muzicală, este reliefată în investigaŝia lui Gardner, 

care a revoluŝionat modul de a privi inteligenŝa umana odată cu publicarea rezultatelor 

studiilor sale în celebra sa carte „Frames of Mind‖ din 1983. Cercetarea sa a evidenŝiat 

faptul că nu există doar un singur tip de inteligenŝă, responsabil de succesul nostru în 

viaŝă şi că testul IQ nu este unicul factor care determină inteligenŝa umană, susŝinând şi 

demonstrând că inteligenţa înseamnă învăŝare şi adaptare, acest lucru incluzând mai 

multe aspecte. Ulterior, Gardner H., a formulat iniŝial o listă cu 8 tipuri de inteligenţă: 

inteligenŝa lingvistică, inteligenŝa logico-matematică, inteligenŝa spaŝială, inteligenţa 

muzicală, inteligenŝa chinestezică, inteligenŝa intrapersonală şi inteligenŝa interpersonală. 

Aşadar, în teoria lui Gardner, inteligenţa muzicală reprezintă abilitatea de a recunoaşte şi 

de a gândi în sunete, ritmuri, melodii şi rime, a fi sensibil la ton, la intensitatea, înălŝimea 

şi timbrul sunetului, de a fi creativ. Aceasta mai cuprind în sine abilitatea de a recunoaşte, 

de a crea şi reproduce muzica, folosind un instrument muzical sau vocea umană, 

implicând ascultare activă ce presupune o legatură puternică între muzică şi emoŝii [9]. 

În corelare cu aspectele mai sus menŝionate educaŝia muzicală implică realizarea 

unui set de funcŝii specifice, dintre cele prioritare menŝionăm: funcţia cognitivă, care 

constă în faptul că muzica este un mijloc specific de a comunica gândurile şi ideile prin 

imagini artistice, cu un accentuat caracter emoŝional; funcţia social-educativă, care 

dezvoltă convingeri şi oferă modele de urmat, adresându-se tuturor copiilor; funcţia 

estetică, care derivă din capacitatea de a cultiva gustul estetic şi de a contribui la 

îmbogăŝirea vieŝii lor spirituale, aducându-le bucurie şi satisfacŝie [4]. 
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În contextul realizării acestor funcŝii, în Republica Moldova sunt determinate 

Standardele de eficienŝă a învăŝării disciplinei Educaţia muzicală [5]. Aşadar, activitatea 

educaŝională din cadrul disciplinei educația muzicală se efectuează în baza următoarelor 

principii didactice: intuiŝiei; legăturii teoriei cu practica; corelaŝiei educației muzicale cu 

viaŝa; accesibilităŝii sau al orientării după particularităŝile de vârstă şi individuale; 

interiorizării muzicii; funcŝional-dinamic. Astfel, pentru profesorii de educaŝie muzicală 

respectarea principiilor didactice semnifică punerea accentului pe trăirea vie a mesajului 

muzical şi nu pe teoretizarea lui.  

Ŝinând cont de cele elucidate mai sus, se poate afirma că educația muzicală 

începută mai devreme, contribuie la extinderea orizontului de cultură umanistă şi de 

dezvoltare a  personalităŝii, la antrenarea complexă a ascultării, înŝelegerii şi trăirii 

marilor valori culturale muzicale, naŝionale şi universale.  
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ORGANIZAREA TIMPULUI LIBER ÎN DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR 

EXTRACURRICULARE IN INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE 

THE ORGANIZATION OF FREE TIME IN THE PROGRESS OF 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE PRE-SCHOOL INSTITUTION 

Marandici NADEJDA, metodist, IET nr. 177, ―Cireşica‖, Chişinău 

masterandă, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Abstract: Prezentul articol reflectă aspecte teoretico-aplicative a activităților extracurriculare in înstituția 

preșcolară, diverse modalități de organizare eficientă  a timpului liber al preșcolarilor și prezentarea unui 

model anual cu diverse activități calendaristice. 

Cuvinte cheie: organizare, timp liber, activitate, activitate extracurriculară, preșcolar, tehnici de lucru, 

funcții. 

Abstract: The present article reflects theoretical and applicative aspects of extracurricular activities in the 

preschool institution, various ways of efficiently organizing the preschool free time and presenting an 

annual model with different calendar activities 

Keywords: organization, free time, activity, extracurricular activity, preschool, working techniques, 

functions. 

CE ESTE TIMPUL LIBER? 

      Timpul liber reprezintă o problemă socio-culturală tipică a lumii contemporane. 

Activităŝile din timpul liber, se schimbă progresiv în timp în funcŝie de vârstă: de 

la joaca cu mingea sau cu păpuşa, la plimbare şi mersul cu bicicleta şi apoi ajutorul la 

treburile gospodăreşti. Fiecare dintre noi suntem membri ai unei familii şi trebuie să 

avem o planificarea timpului. Este greu să ai un program şi să îl respecŝi, dar este eficient. 

Lucrul este binefăcut dacă se va face planificarea bugetului de timp necesar, în cele mai 

mici amănunte: pe zile, ore şi chiar minute. 

     Definirea noŝiunii de timp liber se află în centrul atenŝiei mai multor sociologi şi 

pedagogi. J. Dumazedier, de exemplu, delimitează drept funcŝii ale acestuia destinderea, 

distracŝia, dezvoltarea, ultima fiind, prin excelenŝă, o funcŝie educativă sau autoeducativă 

şi vizând satisfacerea intereselor, inclinaŝiilor, aptitudinilor individului  [4]. 

     Activitatile din timpul liber sunt acelea care contribuie la relaxarea individului. 

De problema definirii continutului timpului liber s-au ocupat mai multi sociolgi si 

pedagogi, rezumând rolul acestuia in viața individului la trei funcții majore: 

a)   regenerarea-refacerea forțelor fizice și spirituale epuizate în timpul îndeplinirii 

obligațiilor profesionale,  familiale si sociale. 

b) compensarea –exercitarea însuficientă a capacităților în timpul activităților 

profesionale 

c) dezvoltarea-o funcție ideativă care are rolul de a da individului o anumită orientare in 

domeniul ideilor. 

     Sociologii români definesc timpul liber ca partea rămasă disponibilă dupa efectuarea 

activității profesionale, acel timp care este folosit pentru manifestări cultural artistice, 

distracții, sport, destindere. 
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     Timpul liber poate fi în egală măsură atât prieten cât și dușman atât pentru copii cât și 

pentru părinți, de aceea este foarte important să-i acorzi atenția cuvenită în așa fel încât să 

valorifici la maximum avantajele și să încerci să diminuezi pe cât posibil consecințele 

neplăcute. 

      Cu tact și diplomație factorii educaționali (părinții, educatoriii)  trebuie să le prezinte 

copiilor și pericolele posibile ale anumitor acțiuni sau ieșiri, pe care copilul le solicită 

întotdeauna fără să știe potențialele consecințe neplăcute ce pot interveni în mod spontan. 

Este important însă, ca explicațiile părinților să fie realiste, fără să-i sperie pe copii, să-i 

învețe să fie atenți, responsabili, să-i încurajeaze de fiecare dată și să nu le transmită 

temerile sau îngrijorările lor, chiar dacă acestea există ( ―să nu te urci în copac că vei 

cădea‖ etc.). [1 ]. 

    În aceste cazuri trebuie să fim  atenți la formulări!  

    Trebuie să evităm  propozitiile care încep cu ―nu‖ și faceți afirmații pozitive și la 

obiect ( ―dacă tot te urci în copac, să fii atent unde pui piciorul‖, ―să ai grijă să te dai mai 

ușor pe tobogan‖…). 

      Timpul liber presupune atenție, responsabilitate, precauție din partea părinților însă, 

în nici un caz îngrădiri, interdicții, cicăleli. În acest ultim caz, nevoia copilului de 

explorare, descoperire poate fi asociată cu diverse temeri: de lovituri, căderi, de a nu 

deranja, de a nu strica etc, iar aceste frici se vor perpetua ca și obiceiuri, ce-i vor îngrădi 

copilului, adolescentului și adultului de mai târziu libertatea de a (se) descoperi pe el 

însuși și lumea înconjurătoare. 

       În joc, alături de copil, părintele poate retrăi bucuria de-a fi din nou copilul de 

odinioară și devine partener egal cu copilul său. Avându-i alături de el pe părinți în 

anumite momente de joc, copilul se alimentează cu cele mai importante resurse pentru a 

crește echilibrat și sănătos. Probabil vă întrebați care sunt aceste resurse. Deși suntem cu 

toții tentați să folosim cuvinte precum dragostea, iubirea, pentru copil acestea sunt doar 

niște etichete a căror semnificație o va înțelege doar în timp. Ceea ce el poate înțelege la 

orice vârstă, și ceea ce solicită în spatele oricăror cuvinte, este atenția și implicarea 

părintelui/educatorului în lumea copilăriei lui. 

    În timpul săptămânii, știm cu toții că există situații în care  mulți părinți lucrează până 

la ore târzii iar atunci când ajung acasă abia așteaptă să se bucure de câteva momente de 

respiro în timp ce copilul se joacă liniștit sau zgomotos în camera alăturată sau se 

pregătește pentru somn. E minunat să existe și un timp pentru refacere, noi cu noi înșine 

dar în aceeași măsură, este foarte important să găsiți un timp, oricât de puțin ar fi, pe care 

să-l petreceți doar pentru copilul dumneavoastră fără să mai fiți implicați în nici o altă 

activitate. 

     Orele acordate în grabă sau în paralel cu alte activități sunt mai puțin importante. Doar 

calitatea timpului petrecut cu și pentru copil este liantul emoțional pe care părintele și 
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copilul îl pot construi împreună și care-și va pune amprenta în formarea personalității 

sale. 

   Din aceste considerente la nivelul instituțiilor de educație timpurie de comun accord cu 

familia sunt organizate diverse activități extracurriculare, de petrecere a timpului liber a 

preșcolarilor prin diverse modalități: vizite la muzee, diverse excursii, serbări la nivel de 

instituție preșcolară și în afara ei, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, 

distractive sau sportive, concursuri etc. 

      În timpul weekendului sau în serile când programul părinților este mai lejer se pot 

face nenumarate activități comune, care să-i bucure și să-i destindă deopotrivă, atât pe 

copii cât și pe părinți. 

     Organizarea timpului poate fi de multe ori cheia succesului în viaŝă. Dacă în 

petrecerea timpul la şcoală copilul este ghidat de un program stabilit de doamna 

învăŝătoare, organizarea timpului liber al copilului la vârste mai mici (perioada preșcolară 

3-5 ani)  ŝine foarte mult de părinŝi și educațori. Ei sunt cei care îl pot ghida şi orienta 

spre petrecerea timpului liber într-un mod cât mai eficient, astfel încât acesta să constituie 

un prilej de deconectare pentru copil, să contribuie la dezvoltarea sănătaŝii psihice şi 

fizice a copilului, să fie un mijloc de unificare a familiei şi a grupului din care face parte 

copilul. 

    Astfel pentru organizarea eficientă a timpului liber în înstituția de educație timpurie sunt 

elaborate și desfășurate diverse activități creative prin intermediul diverselor  Programe  de 

organizare eficientă a activităţilor extracurriculare la nivel de  IET. A organizării 

seminarelor cu diverse subiecte abordate atât cu educatorii cât și cu alți factori educaționali 

(familia, comunitatea...) 

 În acest context am organizat și desfășurat la nivel de IET  un seminar metodologic cu 30 de 

educatori la subiectul: Impactul activităților extracurriculare în instituția de educație 

timpurie. 

   Inițial educatorilor li s-a oferit informația generală despre: 

 

 

 

 

 

 

 
     

     Pentru un manager, educator activitatea decizională în selectarea și organizarea 

activităților extracurriculare are o mare importanŝă, el trebuie să cunoască ansamblul de 

metode şi tehnici adecvate acestor necesităŝi, privind raŝionalitatea, formalizarea, utilitatea, 

probabilitatea ca şi certitudinea, riscul şi incertitudinea în organizarea şi desfăşurarea 

- Conceptul de activitate extracurriculară, timp liber. 

- Locul și rolul activităților extracurriculare în educația copiilor. 

- Organizarea timpului liber în desfășurarea activităților extracurriculare. 

- Forme și modele de organizare a activităților extracurriculare. 

- Parteneriatul educațional- factor decisiv în organizarea astfelor de 

activități. 
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activităŝilor extracurriculare. 

În continuare descriem unele tehnici ce au fost discutate și antrenate în cadrul activității 

de organizare a activităților formative  cu educatorii:    

      Arborele de decizie – este o tehnică verificată de descriere şi cercetare, analiză şi 

comparare a strategiilor posibile, a înmulŝirii acestora în vederea descompunerii într-un şir 

de decizii separate. Este o structură de date în care folosind nodurile de decizie şi activitatea 

întâmplătoare – se prefigurează proiectul de hotărâre. Se pot  prezenta – cu anumite limite – 

toate alternativele posibile şi conexiunile respective. Grafic acest arbore este alcătuit din 

noduri care reprezintă alternative şi ramuri, adică termenii alternativelor; are un vârf şi mai 

multe niveluri ierarhice. 

      Tabelele de decizie – descriu desfăşurarea lucrării sau a deciziei, constituind pentru cel 

ce ia decizia, o călăuză care arată ce acŝiune este necesar să se declanşeze în anumite 

condiŝii. Forma cea mai des folosită este cea scrisă, înlocuind reprezentarea prin arbore cu un 

tabel care  are legătură strânsă cu schema logică. 

Tabelul fiind format din patru cadrane (două sus şi două jos): primul cu obiective, ce trebuie 

luate în consideraŝie la luarea deciziei; al doilea, cu setul de acŝiuni sau operaŝii, posibile a fi 

implicate în înfăptuirea obiectivelor din cadranul întâi, al treilea sumează toate combinaŝiile 

de obiective sau cerinŝe; cel de al patrulea cadran include alternativele decizionale posibile, 

adică acŝiunile sau operaŝiile necesare realizării fiecărei combinaŝii de obiective şi cerinŝe din 

cadranul precedent. 

 Alte tehnici mai des folosite sunt tehnicile de optimizare sau determinare a soluŝiei 

optime, cea de selecŝie a criteriilor, tabelul de evaluare etc. Pentru deciziile în condiŝii de 

incertitudine se folosesc de regulă tehnici ca: tehnica prudenŝei, regretelor, optimistă, a 

echilibrului; deciziile în condiŝii de risc au ca tehnică cea a modelului aditiv. Alte tehnici 

decizionale sunt cele de simulare decizională, complexe, a evaluării alternativelor etc. 

În marea lor majoritate, aceste tehnici se bazează pe acŝiunea şi reacŝiunea omului faŝă de 

mediu, în scopul de a obŝine cât mai multe idei în legătură cu modul de rezolvare a unei 

probleme, în speranŝa că printre ele se află şi soluŝia optimă cercetată. 

Fundamentul teoretic al creativităŝii constă în concepŝia potrivit căreia imaginaŝia 

constructivă are un rol deosebit în procesele de creaŝie, ceea ce face să crească şansele 

descoperirii noului. Actualele condiŝii, nu mai permit aşteptarea ca noile idei să se nască în 

mod întâmplător, ci ele trebuie dirijate. Principalele tehnici sunt aşa ca: brainstormning – ul , 

Delphi, Gordon, Philips 66, Panelul, Diagrama T etc. 

      Tehnica brainstorming – ului are loc în cadrul unei reuniuni, când un grup de persoane se 

întrunesc pentru o perioadă minimă de timp. Fiecare participant emite idei, soluŝii privind 

rezolvarea problemei propuse de managerul reuniunii. Este tehnica de creativitate în cadrul 

grupului, cea mai răspândită şi aplicată; esenŝială este declanşarea liberă a imaginaŝiei 

constructive, în care momentele de spontanietate şi deschidere alternează cu cele de critică şi 

validare a ideilor emise, precum şi cu luarea deciziilor privind soluŝiile optime. Originalitatea 
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vizează nu atât capacitatea de analiză şi sinteză, cât creativitatea, de asemenea nu vizează 

rezolvarea de probleme, ci este o tehnică ce ajută conducerea, selectând idei, în vederea 

soluŝionării optime a unor situaŝii. 

      Tehnica Delphi – constă în a interoga un număr mare de oameni de ştiinŝă, politicieni, în 

privinŝa unor evenimente ce s-ar putea produce într-un anumit timp, persoanele respective 

fiind solicitate să-ŝi exprime punctul de vedere şi aprecierile lor. Informaŝiile furnizate pe 

bază de anchetă de către specialişti în anumite domenii – stimularea imaginaŝiei având un 

caracter colectiv – sunt testaŝi potrivit unor reguli, astfel încât să se obŝină, în final o imagine 

obiectivă asupra viitorului.  

      O variantă a brainstorming – ului este tehnica Gordon. Deosebirea faŝă de tehnica Delphi 

constă în înlocuirea confruntării directe a participanŝilor, a mesei rotunde cu chestionare 

scrise de către persoane competente a se pronunŝa în problema respectivă. 

Esenŝialul constă în asociaŝia liberă de idei pe baza imaginaŝiei a pune problema  a crea 

„ceva „ în care se pot imagina nenumărate scheme, efectuându-se tot atâtea analogii. În 

concepŝia autorului  Gordon sunt angajate două mecanisme generale ale procesului de 

invenŝie: primul face familiar elementul nou, care constituie activitatea de creaŝie; al doilea 

se referă la ameliorarea tehnică a unui produs existent unde procesul mental este invers.  

      Philips 66- tehnică pentru stimularea creativităŝii: consultarea grupurilor de oameni 

interesaŝi în bunul mers al unei instituŝii conŝine elemente importante pentru descoperirea 

ideilor şi relaŝiilor favorabile managerului. Această tehnică se bazează pe divizarea unui grup 

de discuŝii de circa 30 de persoane în grupe mai mari, între care se stabileşte un sistem de 

comunicaŝii în cadrul unei probleme, urmând ca rezultatele să fie materializate apoi de 

manager în decizii. Este o discuŝie largă în timp scurt, cu un  număr mai mare de persoane, 

urmărind elaborarea unei soluŝii, de care iau cunoştinŝă toŝi participanŝii. E un fel de 

conferinŝă de idei, timp de şase minute, interval în care opiniile grupului sunt expuse de către 

reprezentantul fiecărui grup într-o sesiune largă, cu o durată de două ore. 

      Panelul – este o altă tehnică pentru stimularea creativităŝii care constă într-un dialog 

permanent, cu aspect de dezbatere, între două grupuri de persoane, instruite să ia anumite 

hotărâri, sub conducerea unui coordonator – individual sau colectiv – al discuŝiilor până la 

clarificarea finală. Auditoriul adresează întrebări şi organul participativ la conducere 

răspunde: este tehnica ce se aplică în consiliile de administrare. Dezbaterile încep după ce 

preşedintele consiliului expune în faŝa auditoriului subiectul asupra căruia se poartă discuŝii 

şi se ia decizia. 

     Diagrama T – este o tehnică mai simplă, utilizată în valorificarea aplicativă a ideilor 

rezultate din folosirea metodelor de stimulare a creativităŝii în vederea acceptării sau 

respingerii acestor idei. O condiŝie esenŝială în utilizarea acestei tehnici este asigurarea că 

părŝile bune ale tuturor ideilor elaborate sunt identificate şi înregistrate, multe fiind respinse 

tocmai pentru că nu se cunosc avantajele ce le pot avea şi pentru că părŝile lor bune nu sunt 

explorate prin intermediul combinaŝiilor de idei [2 ]. 
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    După prezentarea acestor activități informative am prezentat și discutat Programul  de 

organizare eficientă a activităŝilor extracurriculare la nivel de  IETreprezentat în tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Program de organizare eficientă a activităŝilor extracurriculare la nivel de  

instituŝie de educație timpurie (IET) 

A. Activităŝi educative axate pe zile tematice cuprinse şi în Calendarul U.N.E.S.C.O. 

R. 

CRT 

DATA DENUMIREA 

ACTIVITĂŜII 

TIPUL DE ACTIVITATE 

1. 1 21 

septembrie 

Eno tree day 2011 Plantare de arbuști 

2. 2 16-22 

septembrie 

 

Săptămâna mobilităŝii 

europene-Ziua fără 

maşini 

Concurs de desene pe asfalt nivel I 

Concurs de biciclete nivel II 

3. 3 16 

octombrie 

 

Ziua Internaŝională a 

Alimentaŝiei 

Invitat medic nutriŝionist, asistenta 

Pliante pentru părinti, 

Afis mare in hol sau la coltul verde 

Copiii sa prepare in grupa salate 

4. 4 10 

decembrie 

 

 Ziua Mondială a 

Drepturilor Omului 

Expoziŝie cu  

10 afişe  

La nivel I-colaj 

La nivel II 

Pictură  

5. 5 15  Martie 

15 Aprilie  

Luna Pădurii Excursie în pădure 

6. 22  Martie 

 

Ziua Mondială a Apei  

 

7. 1 aprilie 

 

Ziua Mondială a 

Păsărilor 

Invitat de la protectia mediului 

Vizionarea unui documentar despre 

păsări la fiecare grupa 

Zbor de porumbei lansat în curtea 

grădiniŝei 

 

Spectacol colaj din povesti,poezii 

cu păsări 

Un afis mare in hol cu evenimentul 

8. 22 aprilie Ziua Pământului  

 

9. 9 mai  Ziua Europei Spring 

Day  

Se anunŝă tema  

Se inscrie fiecare grupa 

10. 5 iunie 

 

Ziua Mondială a 

Mediului 

 

Aici vom face un marş 

prin parcul oraşului grupele 

neimplicate in concursuri şi 

festivaluri 

II. 

 

 

Data Denumirea activităŝii Tipul de activitate 
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1. 24 

septembrie 

Sărbătoarea 

castanelor 

Participarea la 

deschiderea festivă a 

eveimentului 

Expoziții Grupa mare  

1. 2 29 

octombrie 

Haloween  Carnaval şi 

paradă de 

măşti şi 

costume 

Toate grupele din 

grădiniŝă 

2. 3 Decembrie  Primiŝi cu colindul? Concert de 

colinde la 

Primărie 

Grupele 

pregătitoare 

3. 4 Decembrie Uite vine Moş 

Crăciun! 

Serbări 

şcolae 

Toate grupele din 

grădiniŝă 

4. 5 Ianuarie  Dor de Eminescu Spectacol 

omagial 

Grupele mari şi 

pregătitoare 

5. 6 24 ianuarie  Hai să dăm mână cu 

mână 

Moment 

artisitic 

Toate grupele din 

grădiniŝă 

6. 7 12 februarie 

 

Ziua porŝilor deschise moment 

artisitc, 

lansarea 

revistei 

grădiniŝei 

 

7. 8 8 martie 

 

E ziua ta mamică! Serbări 

şcolare 

Toate grupele din 

grădiniŝă 

8. 9 Aprilie  

 

Târgul de paşti Expoziŝie  Toate grupele din 

grădiniŝă 

9. Iunie 2011 E ziua copilului Serbări 

şcolare 

Toate grupele din 

grădiniŝă 

 

NR. 

C

 

DENUMIREA 

PROIECTULUI 

COORDONATORI PARTENERI 

1.  „Micii sanitari‖ Cadrele didactice  Direcŝia de sănătate pulică 

2.  „Hai la drum mici 

pietoni‖ 

Cadrele didactice  Poliŝia 

3.  „Prietenii 

pompierilor‖ 

Cadrele didactice   

4.  „Ne jucăm învăŝăm, 

Natura protejăm‖ 

Crele didactice  Agenŝia de mediu 

5.  De la grădiniŝă la 

şcoală 

Cadrele didactice  Școala 

6.  MuzeulViu Cadrele didactice Muzeul de istorie și 

Etnografie culturală 

7.  Cartea un prieten 

drag 

Toate cadrele 

didactice 

Biblioteca pentru copii Ion 

Creangă 
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8.  Să ne 

cunoaştemoraşul 

Cadrele didactice  Primăria  

9.  În lumea păpuşarilor Cadrele didactice Teatrul de păpuşi Licurici 

10.  Cupa „Toamnei‖ Cadrele didactice   

11.  Cupa „Fulg de nea‖ Cadrele didactice   

12.  Cupa „Primul 

ghiocel‖ 

Cadrele didactice   

13.  Cupa „Verii‖ Cadreldidactic

e din IET 

 

 

        Activităŝile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către 

copii, cât şi de factorii educaŝionali în măsura în care : 

- valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

- organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăŝământ ; 

- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 

- copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniŝiativă; 

- participarea este liber consimŝită, necodiŝionată, constituind un suport puternic pentru 

o activitate susŝinută; 

- au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

- sunt caracterizare de optimism şi umor; 

- creează un sentiment de siguranŝă şi încredere tuturor participanŝilor; 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenŝelor exercitate în procesul de învăŝământ; 

- contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

       Activitatea extracurriculară e o componentă educaŝională valoroasă şi eficientă căreia 

orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenŝie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 

creatoare, atât în  modul de realizare al activităŝii, cât şi în relaŝiile cu preșcolarii, asigurând 

astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a lor. 

       În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităŝilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, să evite critica în astfel de activităŝi, să încurajeze preșcolarii şi să realizeze un feed- 

back pozitiv și timp liber in alegerea acestor tipuri de activități. 
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INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PREȘCOLARILOR 

CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎN CONTEXTUL 

VALORIFICĂRII PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

SOCIAL INCLUSION OF PRESCHOOLERS WITH SPECIAL EDUCATIONAL 

REQUIREMENTS IN THE CONTEXT OF VALORIZING KINDERGARTEN-

FAMILY PARTNERSHIP 

Valentina MÎSLIŢCHI, conf. univ., dr. 

Catedra Psihopedagogie şi Educaŝie Preşcolară, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Elena SAVIUC, master în Științe ale Educației, Programul de studiu  

Psihologia socială și a familiei, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Rezumat: Articolul abordează subiectul incluziunii sociale a preșcolarilor cu cerințe educaționale speciale – 

o problemă stringentă a societății moderne. În lucrare sunt descrise unele experiențe și bune practici privind 

valorificarea parteneriatului educațional grădiniță-familie în optimizarea procesului de incluziune socială a 

copiilor cu CES. 

Cuvinte-cheie: incluziune socială, parteneriat educațional, cerințe educaționale speciale, evaluarea 

incluziunii sociale, proiect de parteneriat grădiniță-familie. 

Abstract: The article addresses the topic of social inclusion of preschoolers with special educational 

requirements - a stringent problem of modern society. The paper describes some experiences and good 

practices about valorizing of kindergarten-family educational partnership in optimizing the process of social 

inclusion of children with SER. 

Keywords: social inclusion, educational partnership, special educational requirements, evaluation of social 

inclusion, kindergarten-family partnership project. 

Analizată în context social, incluziunea reprezintă un ansamblu de măsuri şi acŝiuni din 

numeroase domenii, prin care se urmăreşte combaterea excluziunii sociale şi asigurarea 

participării active a persoanelor la toate aspectele vieŝii economice, sociale, educaŝionale, 

culturale şi politice ale societăŝii; reprezintă esenŝa unui sistem social comprehensiv, specific 

unei societăŝi bazate pe valorizarea şi promovarea diversităŝii şi egalităŝii în drepturi. 

În context educaŝional, incluziunea presupune dezvoltarea de relaŝii interpersonale 

deschise, pozitive între copii, flexibilizarea programelor, diversificarea strategiilor 

educaŝionale şi asigurarea serviciilor de intervenŝie şi suport pentru copiii cu cerinŝe speciale, 

promovarea egalităŝii în drepturi şi responsabilităŝi pentru toŝi, asigurarea accesului în mod 

egal la oportunităŝi de învăŝare, parteneriatul funcŝional între instituția de învățământ şi 

familia copiilor, implicarea activă a comunităŝii în programele şi activităŝile dezvoltate de 

instituțiile de învățământ [2, p.26].  

Problema incluziunii sociale a copiilor cu CES este abordată în diverse domenii și 

scoate în evidență concepte, paradigme din domeniul pedagogiei generale, pedagogiei 

speciale, psihopedagogiei, psihologiei sociale, psihologiei copilului, sociologiei etc.  

Actualmente problema incluziunii sociale a copiilor cu nevoi speciale este una de 

rezonanță semnificativă pentru societate, desprinsă din prerogativele educației pentru toți, 

atestată în multiple documente de politici internaționale și naționale.  

Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor în mediul educațional face o diferența reală 
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și aduce plusvaloare procesului educațional prin contribuția la furnizarea de oportunități de 

sprijin și servicii adiționale, care contribuie la calitatea învățării și a bunăstării copiilor, în 

general. Este aproape un lucru comun și obișnuit ca instituțiile de învățământ, să colaboreze 

cu diverse organizații pentru a identifica și aplica noi modalități de a răspunde, la un nivel 

cât mai înalt de calitate, cerințelor individuale și specifice ale celor care învață. În aceeași 

ordine de idei, tot mai insistent se vorbește despre rolul instituției de învățământ în 

dezvoltarea și asigurarea coeziunii sociale, aceasta fiind considerată cel mai bine poziționată 

în centrul proceselor respective. În mod special, se accentuează rolul instituției de 

învățământ în dezvoltarea gândirii critice a copiilor și promovarea unui etos incluziv general, 

care favorizează coeziunea. Pornind de la aceste idei de bază, fiecare instituție își va proiecta 

propriile politici de parteneriat, le va consulta cu partenerii și va identifica cele mai adecvate 

forme, modalități, căi de realizare a lor [1, p. 61].  

Parteneriatul educațional realizat în vederea asigurării incluziunii sociale a copilului 

cu CES reliefează disponibilitatea de a asigura condițiile pentru egalizarea șanselor tuturor 

membrilor societății, prin inserția timpurie a subiecților în varii medii sociale. Cuvintele 

cheie în asigurarea cooperării partenerilor sunt: acceptare, comunicare, conlucrare, 

coordonare, eficiență, progres etc. De asemenea, garanția succesului în constituirea 

respectivului parteneriat, a viabilităŝii acestuia sunt respectul pentru diversitate, flexibilitatea 

în abordarea nevoilor educative speciale, acceptarea unicităŝii fiecărui subiect  etc. 

În acest context, am considerat oportun și de actualitate a cerceta problema 

optimizării incluziunii sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) prin 

asigurarea cooperării dintre familie și instituția de învățământ preșcolar. 

Problema cercetării constă în elucidarea impactului parteneriatului grădiniță-familie 

asupra facilitării procesului de incluziune socială a preșcolarilor cu CES. 

Obiectul cercetării îl constituie procesul de incluziune socială a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale în contextul valorificării parteneriatului grădiniță-școală. 

Scopul cercetării vizează conceptualizarea, elaborarea și validarea experimentală a 

Proiectului de Parteneriat grădiniță-familie axat pe facilitarea incluziunii sociale a 

preșcolarilor cu cerințe educaționale speciale.  

Obiectivele cercetării: elucidarea reperelor teoretice ale procesului de incluziune 

socială a preșcolarilor cu cerințe educaționale speciale în contextual valorificării 

parteneriatului grădiniță-familie; evaluarea nivelului de incluziune socială a preșcolarilor cu 

cerințe educaționale speciale; fundamentarea și elaborarea Proiectului de parteneriat 

grădiniță-familie axat pe facilitarea incluziunii sociale a preșcolarilor cu cerințe educaționale 

speciale; implementarea și validarea Proiectului de parteneriat grădiniță-familie axat pe 

facilitarea incluziunii sociale a preșcolarilor cu cerințe educaționale speciale; prelucrarea și 

interpretarea datelor experimentale; elaborarea concluziilor generale. 

Ipoteza cercetării: cooperarea coerentă, constructivă, durabilă a părinților și cadrelor 

didactice, alături de alți specialiști precum: psiholog, logoped, kinetoterapeut etc., realizată 
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în contextul unui proiect de parteneriat grădiniță-familie conduce la facilitarea incluziunii 

sociale a preșcolarilor cu cerințe educaționale speciale.  

Metodologia cercetării s-a constituit din: 1.Metode teoretice: analiza, sinteza, 

compararea, generalizarea, sistematizarea conceptelor şi fenomenelor psihopedagogice. 

2.Metode experimentale: experimentul psihopedagogic. 3.Metode empirice: observaŝia, 

chestionarea, conversaŝia. 4.Metode de interpretare a datelor: analiza şi prelucrarea matematică 

şi grafică a datelor experimentale. 

Baza experimentală a cercetării a constituit-o Centrul de Dezvoltarea Timpurie „Sun-

Rise‖ din mun. Chişinău. Lotul de subiecți implicați în cercetare a cuprins grupul 

experimental format din 21 de copii de vârstă preșcolară şi grupul de control constituit din 

21 de preşcolari. De asemenea, în experiment au fost implicați 21 de părinți ai copiilor de 

vârstă preșcolară. 

La începutul anului de studii 2017-2018, în cadrul Centrului de Dezvoltare Timpurie  

Sun-Rise am realizat diagnosticarea nivelului inițial de incluziune socială a 21 de copii, care 

aveau vârsta cuprinsă între 3și 5 ani și care au constituit grupul experimental. De asemenea, 

în experiment au fost implicați și părinții respectivilor copii, vârsta acestora fiind cuprinsă 

între 22-37 de ani, cu studii medii și superioare.  

Grupul de control a fost constituit din 21 de preșcolari  cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 

ani. Vârsta părinților incluși în grupul de control a constituit 27-37 de ani, părinții având 

studii medii.  

Instrumentele aplicate la etapa de constatare a experimentului psihopedagogic în 

vederea elucidării nivelului inițial al incluziunii sociale a preșcolarilor au fost: Chestionarul 

pentru părinți nr. 1. Relația grădiniță-familie; Chestionarul pentru părinți nr. 2. Implicarea 

familiei în incluziunea socială a copilului; Chestionarul PedsQL (Pediatric Quality of Life 

Inventory) – versiunea pentru părinți; Chestionarul PedsQL (Pediatric Quality of Life 

Inventory) – versiunea pentru copii; Chestionarul PedsQL privind impactul asupra familiei; 

Fișa de observație. 

Cu scopul evidențierii problemelor cu care se confruntă părinții în procesul de 

incluziune socială a copiilor cu CES și opiniei privind impactul parteneriatului grădiniță-

familie asupra respectivului proces, părinților din Centrul de Dezvoltare Timpurie „Sun-

Rise‖ li s-a propus să completeze Chestionarul Relația grădiniță-familie, compus din 21 de 

întrebări. Printre întrebările adresate părinților s-au remarcat următoarele: 1.Cum considerați 

colaborarea Dvs. cu grădinița? a)foarte bună; b)bună; c)satisfăcătoare, d)nesatisfăcătoare. 

2.Vă rugăm să vă expuneți acordul în ceea ce privește regulile și regulamentul grădiniței: 

a)Sunt total de acord cu regulamentul grădiniței; b)În general, sunt de acord; c)Nu sunt total 

de acord cu regulamentul grădiniței. 3.Cum apreciați contribuția grădiniței la succesul 

personal al copilului Dvs.? 4.Ce considerați că ar trebui să facă grădinița pentru a exista o 

mai bună cooperare între familie și instituția de învățământ preșcolar?  

Chestionarul pentru părinți Implicarea familiei în incluziunea socială a copilului a 
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cuprins 10 întrebări, printre care au fost: Considerați parteneriatul familie-grădiniță 

important în incluziunea socială a copilului Dvs.? Considerați colaborarea Dvs. cu grădinița 

activă? Argumentați răspunsul. Asigurați continuitatea intervențiilor educaționale din 

grădiniță în familie? Exemplificați. Aveți aceleași cerințe educaționale pentru copil ca și la 

grădiniță? Țineți cont de recomandările ce vizează incluziunea socială a copilului Dvs. 

oferite de grădiniță? Care credeți că sunt cele mai eficiente modalități prin care grădinița ar 

trebui să coopereze cu familia pentru a asigura incluziunea socială de succes a preșcolarilor?  

Chestionarul PedsQL (Pediatric Quality of Life Inventory) a scos în evidență 

problemele de ordin fizic/fiziologic, emoțional și social cu care se confruntă familia în 

incluziunea socială a copiilor. Fișa de observație a cuprins evidențierea a trei aspecte: 

autodeservire, tulburări de comportament și capacitatea de integrare socială a preșcolarilor.  

În urma prelucrării și interpretării datelor experimentale am diagnosticat nivelul inițial 

al incluziunii sociale a preșcolarilor din grupul experimental și de control. 
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Nivel scăzut

 

Figura 1. Repartiția preșcolarilor din grupul experimental pe niveluri 

de incluziune socială la etapa de constatare a experimentului 

În ceea ce privește grupul experimental, nu am atestat prezența nivelului înalt al 

incluziunii sociale la nici un preșcolar. Nivelul mediu de incluziune socială a fost atestat la 6 

copii (29%), iar 15 copii (71%) au fost diagnosticați cu nivel scăzut de incluziune socială. 

6 copii
29%

11 copii
52%

4copii
19%

Nivel înalt

Nivel mediu

Nivel scăzut

 

Figura 2. Repartiția preșcolarilor din grupul de control pe niveluri 

de incluziune socială la etapa de constatare a experimentului 

Prelucrarea datelor experimentale în cadrul grupului de control a permis constatarea 

nivelului înalt de incluziune socială la 6 copii (29%). Nivelul mediu a fost atestat la 11 copii 

(52%), iar 4 copii (19%) au fost diagnosticați cu nivel scăzut al incluziunii sociale.  
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Figura 3. Repartiția preșcolarilor din grupul experimental și de control pe niveluri 

de incluziune socială la etapa de constatare a experimentului 

Prelucrarea datelor experimentale a permis evidențierea faptului că posedă nivel înalt 

de incluziune socială 6 copii (29%) din grupul de control și nici un copil din grupul 

experimental. Nivelul mediul de incluziune socială a fost diagnosticat la 6 copii (29%) din 

grupul experimental și 11 copii (52%) din grupul de control. A fost diagnosticat nivelul 

scăzut de incluziune socială la 15 copii (71%) din grupul experimental și la 4 copii (19%) 

din grupul de control. 

În concluzie, putem afirma că în grupul de control se atestă un nivel mai înalt al 

incluziunii sociale a preșcolarilor decât în grupul experimental, fapt ce conduce la 

necesitatea sporirii integrării copiilor cu CES în varii medii sociale. În acest sens, am 

considerat că are impact maxim cooperarea constructivă și coerentă a părinților cu 

educatorii, cu alți agenți educaționali și sociali preocupați de succesul obținut de preșcolarii 

cu CES în viața socială. 

Obiectivele etapei de formare a experimentului psihopedagogic au vizat: 

fundamentarea și elaborarea Proiectului de parteneriat grădiniță-familie axat pe facilitarea 

incluziunii sociale a preșcolarilor cu cerințe educaționale speciale; implementarea 

Proiectului de parteneriat grădiniță-familie axat pe facilitarea incluziunii sociale a 

preșcolarilor cu CES. 

Pentru a asigura evoluția copiilor în contexte sociale diverse, încă de la debutul 

proiectului de parteneriat, în cadrul ședinței cu titlul Bun venit la „Sun-Rise!” am orientat 

părinții și specialiștii Centrului spre elucidarea elementelor definitorii ale parteneriatului, 

printre care am enumerat: identificarea scopului, a obiectivelor, intereselor comune utile 

partenerilor şi comunității; elucidarea modului optim pentru realizarea scopului propus care 

a vizat asigurarea incluziunii sociale a preșcolarilor cu CES; organizarea şi valorificarea 

resurselor disponibile pentru realizarea dezideratelor propuse; identificarea competențelor 

partenerilor implicați în proiect în scopul asigurării incluziunii sociale de succes a 

preșcolarilor. 

În vederea realizării parteneriatului de succes în beneficul incluziunii sociale a 

copiilor cu CES am ținut cont de anumite aspecte, printre care s-a evidențiat inițial 
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constituirea grupului de lucru la nivel de grădiniță. Am urmărit ca aceste persoane să își 

dorească implicarea în proiect, să posede cunoștințe, abilități și atitudini raliate scopului 

propus, să posede competențe de comunicare şi relaționare eficientă etc.  Totodată, la nivel 

de grădiniță a fost necesară o autoevaluare a nevoilor şi resurselor interne de care dispune 

instituția la moment şi identificarea factorilor stimulatori, dar şi pe cei care ar împiedica şi 

constrânge realizarea cu succes a proiectului. 

Un pas deosebit de important în realizarea parteneriatului a vizat identificarea 

posibililor parteneri, care să răspundă nevoilor şi cerințelor proiectului. Astfel, grupul de 

lucru din cadrul grădiniței a stabilit o listă a posibililor parteneri, ținând cont de misiunea, 

obiectivele, istoricul, experiența şi, nu în ultimul rând, a referințelor despre un anumit 

potențial partener din comunitate, interesat de realizarea scopului proiectului. Am cercetat 

care ar fi partenerii optimi și am identificat diverse asociații ale părinților, instituții 

educaționale precum: grădinițe, școli, licee, universități, centre de resurse educaționale sau 

asistență psihopedagogică etc.; agenți educaționali: cadre didactice, psihologi, consilieri, 

logopezi, psihopedagogi, kinetoterapeuți şi alți specialiști relevanți în asigurarea incluziunii 

sociale a preșcolarilor cu CES. 

După identificarea partenerilor, grupul de lucru din cadrul grădiniței a întreprins 

acțiuni concrete de contactare şi abordare directă a acestora, iar după discuții constructive am 

semnat un Acord de parteneriat în care s-a stipulat scopul, obiectivele, durata parteneriatului, 

formele de cooperare dintre parteneri, obligațiile şi responsabilitățile părților etc.  

Prin încheierea parteneriatului cu părinții aceștia au fost încurajați să ia parte la 

planificarea şi derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o 

responsabilizare şi o eficientă sporită. Astfel, părinții au avut posibilitatea să-şi cunoască mai 

bine copiii, modul de manifestare în cadrul grupului de preșcolari, să înțeleagă mai bine rolul 

lor și necesitatea sporirii competențelor profesionale în asigurarea incluziunii sociale a 

propriului copil etc.  

Printre obiectivele principale ale parteneriatului dintre agenții educaționali în vederea 

facilitării incluziunii sociale a copiilor cu CES, nominalizăm: înlăturarea factorilor 

perturbatori în cadrul comunicării grădiniță-familie; creșterea gradului de implicare a 

părinților în cadrul activităților didactice și extradidactice proiectate și implementate în 

vederea sporirii nivelului incluziunii sociale a copiilor cu CES; schimbarea poziției ostile a 

unora dintre părinți copiilor cu o dezvoltare normală față de copiii cu CES, diminuarea 

dificultăților cu care se confruntă familia preșcolarilor cu CES în procesul de incluziune 

socială; cunoașterea de către părinți a posibilităților şi nevoilor psiho-socio-fizice ale 

copiilor; dezvoltarea la copii a unor abilități de interrelaționare eficientă în diverse medii 

sociale, formate prin aportul comun al părinților și specialiștilor echipei multidisciplinare 

etc. Am constatat că majoritatea părinților au nevoie de informații referitoare la copiii lor, să 

fie la curent cu progresele înregistrate de propriul copil, de asemenea, își doresc să fie 

implicați în luarea deciziilor.  
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Pentru realizarea parteneriatului cu familia a fost esențial ca părinții să fie priviți ca 

participanți activi, care pot aduce o contribuție reală şi valoroasă la incluziunea socială a 

propriului copil; să se recunoască şi să se valorifice informațiile oferite de părinți referitor la 

copii; părinții să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor; să se asigure 

implicarea directă a părinților în desfășurarea activităților didactice și extradidactice; 

sprijinirea părinților în realizarea saricilor pentru acasă oferite din partea specialiștilor din 

echipa multidisciplinară: logoped, kinetoterapeut, psiholog, psihopedagog; responsabilitatea 

să fie împărțită între parteneri; părinții să facă parte din comitetele de părinți; să se asigure 

continuitatea intervențiilor agenților educaționali; să se urmărească în mod regulat progresul 

copiilor etc.  

În derularea proiectului de parteneriat grădiniță-familie am respectat patru condiții de 

eficientizare a parteneriatului în vederea facilitării incluziunii sociale a copiilor cu CES: 

comunicare, coordonare, colaborare şi cooperare.  

 

Figura 4. Condiții respectate în cadrul proiectului de parteneriat grădiniță-familie 

axat pe incluziunea socială a preșcolarilor cu CES 

Pe parcursul derulării proiectului de parteneriat grădiniță-familie am implementat 

diverse forme de cooperare între parteneri precum:  

 ședințe: Bun venit la „Sun-Rise!‖; După un an împreună!; Grădinița - a doua casă;  

 activități didactice și extradidactice organizate prin cooperarea partenerilor: O poveste 

pentru fiecare; O zi în familie!;  

 expoziții: Mărțișoare, mărțișoare…; Cu tine începe primăvara!;  

 mese rotunde: Să ne cunoaștem mai bine!; Magia sărbătorilor de iarnă; Impactul 

cooperării familie-grădiniță asupra incluziunii sociale a copiilor cu CES;  

 excursii: Ziua Victoriei; Mai triști ca noi...; Cinstim strămoșii!;  

 ateliere de lucru: Magia sărbătorilor de iarnă; Mărțișoare pentru toți prietenii;  

 training psihosocial: Formarea comportamentului prosocial la copiii cu CES;  

 spectacole și serbări cu participarea comună a copiilor cu CES și a copiilor cu 

dezvoltare normală: Sfântul Nicolae, Crăciunul; Copii și părinți fericiți!;  

 consultații individuale și de grup: Integrarea socială de succes a preșcolarilor: 

realizări și dificultăți depășite;  

 Școala pentru părinți, care s-a desfășurat în weekend, ceea ce a permis părinților 

să învețe cum să depășească problemele/dificultățile cu care se confruntă în 

procesul de incluziune socială a copiilor. 
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Fiecare dintre formele de parteneriat organizată cu părinții a avut impact asupra 

optimizării procesului incluziunii copiilor cu CES, dar în mod deosebit s-a remarcat Școala 

Părinților, prin intermediul căreia am urmărit colaborarea și cooperarea dintre familie şi 

grădiniță pentru o implicare cât mai activă a părinților și a specialiștilor ce fac parte din 

echipa PEI în procesul de incluziune socială a preșcolarilor. În acest sens, am fost preocupați 

de realizarea următoarelor obiective generale: sporirea competențelor parentale pe problema 

incluziunii sociale a preșcolarilor cu CES; consolidarea parteneriatului dintre grădiniță și 

familie în vederea asigurării incluziunii sociale de succes a preșcolarilor. Obiectivele 

specifice pe care am urmărit a le realiza au vizat:  identificarea necesităților și problemelor 

părinților în ceea ce privește incluziunea socială a propriului copil și sprijinirea acestora în 

respectivul demers complex; formarea capacităților de interrelaționare şi comunicare 

eficientă între preșcolari, părinți, educatoare, alți specialiști ai echipei PEI; dezvoltarea 

atitudinii pozitive față de soluționarea problemei incluziunii sociale a copiilor cu CES, dar şi 

eliminarea discriminărilor de orice natură în ceea ce privește inserția preșcolarilor în varii 

medii sociale. 

Programul Școlii părinților a fost elaborat și implementat în conformitate cu 

rezultatele concrete atestate în etapa de constatare a experimentului cu referire la nivelul 

inițial de incluziune socială a preșcolarilor, dar și necesitățile, doleanțele părinților privind 

soluționarea unei probleme de interes comun cu care se confruntă: adaptarea cu succes a 

copiilor cu CES la varii medii sociale. De asemenea, în elaborarea Programului dedicat 

părinților am valorificat conlucrarea specialiștilor echipei multidisciplinare: educator, 

logoped, psiholog, terapeut, kinetoterapeut, psihopedagog.  

Pe parcursul derulării proiectului am ținut cont de indicatorii de performanță: 

▪ Cantitativi: numărul de participanŝi la fiecare activitate; numărul total de parteneri 

participanți la activitățile proiectului; numărul de activităŝi realizate în cadrul proiectului; 

numărul de parteneri cooptați în soluționarea problemei incluziunii sociale a copiilor cu 

CES. 

▪ Calitativi: lucrările realizate în cadrul proiectului prin participarea tuturor partenerilor; 

gradul înalt de apreciere de către comunitate a eforturilor depuse în incluziunea socială a 

copiilor cu CES; receptivitatea din partea părinților copiilor cu o dezvoltare normală de a se 

implica în activitățile proiectului în  vederea incluziunii sociale a preșcolarilor cu CES; 

aprecierea înaltă a părinților copiilor cu CES și a altor parteneri precizată în chestionarele de 

identificare a nivelului de satisfacŝie a beneficiarilor oferite pe parcursul derulării proiectului. 

În vederea validării Proiectului de parteneriat grădiniță-familie ne-am propus 

realizarea etapei de control a experimentului psihopedagogic. 

Prelucrarea și interpretarea datelor experimentale privind cooperarea educatori-părinți 

în asigurarea incluziunii sociale a copiilor cu CES a permis a evidenția faptul că la etapa de 

control a experimentului psihopedagogic a sporit numărul părinților care consideră 

parteneriatul educațional familie-grădiniță factor relevant în asigurarea incluziunii sociale a 
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preșcolarilor cu CES. De asemenea, s-a atestat faptul că a sporit nivelul implicării familiei în 

diverse forme de cooperare în cadrul parteneriatului realizat cu instituția incluzivă, fapt ce a 

contribuit la asigurarea succesului incluziunii sociale a preșcolarilor cu CES.  

 

Figura 5. Opinia părinților privind importanța parteneriatului familie-grădiniță în asigurarea 

incluziunii sociale a preșcolarilor cu CES 

În urma prelucrării și interpretării datelor experimentale am diagnosticat nivelul final 

al incluziunii sociale la preșcolarii din grupul experimental și de control. 
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Figura 6. Repartiția preșcolarilor din grupul experimental pe niveluri 

de incluziune socială la etapa de control a experimentului 

Prelucrarea datelor experimentale în cadrul grupului de control a permis constatarea 

nivelului înalt de incluziune socială la 8 copii (38%). Nivelul mediu a fost atestat la 10 copii 

(48%), iar 3 copii (14%) au fost diagnosticați cu nivel scăzut al incluziunii sociale.  

5 copii
24 %

11 copii
52%

5copii
24%

Nivel înalt

Nivel mediu

Nivel scăzut

 

Figura 7. Repartiția preșcolarilor din grupul de control pe niveluri 

de incluziune socială la etapa de control a experimentului 

În ceea ce privește grupul experimental, am constatat prezența nivelului înalt al 
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incluziunii sociale la 5 copii (24%). Nivelul mediu de incluziune a fost atestat la 11 copii 

(52%), iar 5 copii (24%) au fost diagnosticați cu nivel scăzut al integrării sociale.  
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Figura 8. Repartiția preșcolarilor din grupul experimental și de control pe niveluri 

de incluziune socială la etapa de control a experimentului 

Prelucrarea datelor experimentale a permis evidențierea faptului că posedă nivel înalt 

de incluziune socială 8 copii (38%) din grupul de control și 5 copii (24%) din grupul 

experimental. Nivelul mediul de incluziune socială a fost diagnosticat la 11 copii (52%) din 

grupul experimental și 10 copii (48%) din grupul de control. A fost diagnosticat nivelul 

scăzut de incluziune socială la 5 copii (24%) din grupul experimental și la 3 copii (14%) din 

grupul de control. 

În vederea validării ipotezei, ne-am propus compararea rezultatelor experimentale din 

etapa de constatare și cea de control, care sunt prezentate în tabelul care urmează. 

Tabelul 1. Repartiția preșcolarilor din grupul experimental și de control pe niveluri de 

incluziune socială în cadrul etapei de constatare și de control a experimentului 

Experimentul 

psihopedagogic 
Etapa de constatare Etapa de control 

Niveluri înalt mdiu scăzut înalt mediu scău 

Grupul 

experimental 

(21 copii) 

0 copii 

0  % 

6 copii 

29 % 

15 copii 

71 % 

5 copii 

24 % 

11 copii 

52 % 

5 copii 

24 % 

Grupul  

de control 

(21 copii) 

6 copii 

29 % 

11 copii 

52 % 

4 copii 

19 % 

8copii 

38 % 

10 copii 

48 % 

3 copii 

14 % 

În conformitate cu rezultatele obținute se poate constata următoarea situație: 

În ceea ce privește grupul experimental, dacă la etapa de constatare la nivel înalt erau 

plasați 0 copii (0 %), la etapa de control s-au plasat 5 copii (24 %), dacă la începutul 

experimentului la nivelul mediu au fost incluși 6 copii (29%), la finalul experimentului s-au 

plasat 11 copii (52 %), iar la nivelul scăzut inițial s-au diagnosticat 15 copii (71%), pe când 

la finalul experimentului s-au înregistrat 5 copii (24%). Astfel, se atestă sporirea nivelului 

incluziunii sociale a preșcolarilor. 

Vizavi de grupul de control se constată următoarea situație: dacă la începutul 
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experimentului pedagogic am stabilit că posedă nivel înalt de incluziune socială 6 copii 

(29%), nivel mediu – 11 copii (52%), iar nivel scăzut – 4 copii (19%), atunci la sfârșitul 

experimentului de control se constată o creștere nesemnificativă a nivelului incluziunii, în 

comparație cu nivelul inițial al respectivului fenomen social, la nivel scăzut fiind determinați 

3 copii (14%) din numărul de 4 preșcolari (19%) desemnați la etapa de constatare a 

experimentului. Astfel, în grupul de control se observă o sporire nesemnificativă a nivelului 

incluziunii sociale a copiilor de vârstă preșcolară. 

Rezultatele etapei de control a experimentului psihopedagogic au permis validarea 

proiectului de parteneriat educațional grădiniță-familie axat pe asigurarea incluziunii sociale 

a preșcolarilor cu CES. Ținem să precizăm faptul că la finalul fiecărui an de studiu în care a 

fost implementat proiectul părțile implicate s-au întrunit pentru a evalua rezultatele pe durata 

întregii perioade, relevându-se aspectele pozitive, realizările de care s-au bucurat beneficiarii 

și, în mod deosebit, a desemna concluziile la care s-a ajuns, a evidenția propunerile oferite de 

părinții, educatorii, psihopedagogul, psihologul, logopedul, kinetoterapeutul implicați în 

proiectul de parteneriat în vederea sporirii eficacității cooperării partenerilor în beneficiul 

incluziunii sociale a preșcolarilor cu CES. 

Proiectul la diverse etape de implementare a acestuia a fost discutat în cadrul 

activităților comisiei metodice a Centrului de Dezvoltare Timpurie „Sine Rice‖. Pe parcursul 

proiectului și la finalul proiectului au fost aplicate chestionare de identificare a nivelului de 

satisfacție a beneficiarilor, iar datele au fost prelucrate și interpretate de către specialiștii 

Centrului și prezentate ulterior tuturor partenerilor.  

În vederea diseminării rezultatelor obținute am organizat Jurnalului proiectului care 

cuprinde fotografii ce ilustrează secvențe din cadrul activităților desfășurate în cadrul 

proiectului; s-a realizat o expoziție cu materialele și produsele realizate în timpul activităților 

desfășurate în comun de către parteneri. De asemenea, am urmărit plasarea informațiilor 

despre proiect pe rețelele de socializare. Un loc aparte am rezervat coîmpărtășirii din 

experiențele acumulate în cadrul proiectului în emisiunile televizate. În acest sens, am 

participat la emisiunea „Bună dimineața‖ de la postul de televiziune Jurnal TV.  

Expunerea bunelor practice de integrare socială a preșcolarilor cu CES s-a realizat și 

în cadrul conferințelor naționale. În acest sens, nominalizăm Conferința Națională a Cadrelor 

Didactice, organizată de Universitatea de Stat din Tiraspol la 1-2 martie 2019.  

În concluzie, putem afirma cu certitudine: cooperarea coerentă, constructivă a 

părinților și cadrelor didactice, alături de alți specialiști precum: psiholog, logoped, 

kinetoterapeut etc., realizată în contextul unui proiect durabil de parteneriat grădiniță-

familie, facilitează incluziunea socială a preșcolarilor cu cerințe educaționale speciale.  
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CONCEPTUL DE EDUCAŢIE MORALĂ 

THE CONCEPT OF MORAL EDUCATION 

Tamara MUNTEANU, lector universitar 

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) 

Rezumat: În articol este reflectat conceptul de morală și educaţie morală; sunt enumerate principiile, 

obiectivele, conŝinutul, metodologia educaŝiei morale; elementele moralei: valori morale; norme, precepte şi 

reguli morale; afectivitatea morală. 

Cuvinte-cheie: morală, principii, obiective, metodologie, valori, norme, reguli. 

Abstract: The article reflects the concept of morality and moral education; the principles, objectives, content, 

methodology of moral education are listed; the elements of morality: moral values; norms, precepts and moral 

rules; moral affectivity. 

Key words:: morality, principles, objectives, methodology, values, norms, rules. 

Introducere. Educaŝia morală reprezintă dimensiunea internă a activităŝii de 

formare/dezvoltare a personalităŝii care vizează „ceea ce este mai profund şi mai accentuat 

subiectiv în fiinŝa umană‖ [6]. În perspectiva pedagogică educaŝia morală reprezintă activitatea 

de formare/dezvoltare a conştiinŝei morale a personalităŝii umane, proiectată şi realizată la nivel 

teoretic şi practic. Formarea/dezvoltarea conştiinŝei morale la nivel „ideologic‖, angajează 

„teoria morală‖, bazată pe norme proiectate şi realizate în toate ciclurile vieŝii: în mod special, în 

plan cognitiv, dar şi în plan afectiv şi volitiv. Formarea/dezvoltarea conştiinŝei morale la nivel 

„psihosocial‖, angajează „practica morală‖, bazată pe acŝiuni proiectate şi realizate în toate 

ciclurile vieŝii, integrate, în mod special, în plan atitudinal.  

Definirea educaŝiei morale solicită depăşirea a două tendinŝe extreme: 

 a) tendinŝa reducerii educaŝiei morale exclusiv la nivelul proiectării şi al realizării 

unor obiective formative (în opoziŝie cu educaŝia intelectuală, redusă exclusiv la proiectarea 

şi realizarea unor obiective informative);  

 b) tendinŝa extrapolării educaŝiei morale la nivelul întregii activităŝi de formare-

dezvoltare a personalităŝii – educaţia morală nu este în fond nimic altceva decât educaţia 

însăşi [4]. 

 Depăşirea acestor tendinŝe extreme implică analiza conceptului filosofic de morală şi, 

respectiv, educaţie morală. Din această perspectivă, morala reprezintă, pe de o parte, o teorie 

a relaŝiilor cu celalalt şi cu sine [1], respectiv un model de organizare a raporturilor omului 

cu lumea şi cu propria persoană. Pe de alta parte, prin conŝinutul angajat, morala reprezintă o 

formă a conştiinŝei sociale care reflectă existenŝa socială la nivel ideologic (teoretic) – 

ansamblul reprezentărilor, noŝiunilor, judecăŝilor, normelor, sentimentelor morale – şi 

psihosocial (practic) – ansamblul acŝiunilor morale [5]. 

 Dacă ne raportăm la principiile educaţiei morale [3], acestea valorifică determinările 

interne angajate în definirea acestei dimensiuni profunde a activităŝii de formare/dezvoltare a 

personalităŝii la nivelul unor „axiome‖ plasate în câmp pedagogic deschis. Ele intervin ca 

„imperative flexibile‖, care avansează criterii de acŝiune afirmative prin prisma capacitaŝii 
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lor de demonstraŝie, de argumentaŝie în situaŝii educaŝionale concrete: 

a) principiul corespondenŝei pedagogice dintre „teoria morală‖ şi „practica morală‖; 

b) principiul valorificării resurselor şi a disponibilităŝilor pozitive ale personalităŝii umane 

în vederea eliminării celor negative; 

c) principiul unităŝii şi al continuităŝii axiologice între toate formele de proiectare şi de 

realizare a educaŝiei morale; 

d) principiul diferenŝierii educaŝiei morale în funcŝie de determinările sale particulare (vârstă, 

domeniul socioprofesional, context educaŝional) şi individuale (structura fiecărei personalităŝi); 

       e) principiul corelării funcŝionale între „cerinŝele‖ morale şi „stimulentele‖ morale.  

 Obiectivele educaţiei morale pot fi prezentate în cadrul unui model pedagogic centrat 

pe continuitatea general / particular, exprimată la nivel teoretic şi practic, în plan informativ-

formativ. În acest context, obiective generale ale educaŝiei morale sunt:  

 a) la nivelul „teoriei‖ educaŝiei morale: 

• formarea percepŝiilor, reprezentărilor, noŝiunilor, judecăŝilor, raŝionamentelor 

morale; 

• însuşirea şi aprofundarea normelor morale la nivel teoretic superior, prin 

valorificarea noŝiunilor, judecăŝilor şi raŝionamentelor morale dobândite 

anterior; 

• formarea sentimentelor morale şi a trăsăturilor volitive morale; 

• integrarea normelor morale, a noŝiunilor, judecăŝilor, raŝionamentelor morale  

sentimentelor morale, trăsăturilor volitive morale la nivelul convingerilor 

morale (care reprezintă sinteza dimensiunii cognitiv-afectiv-volitive a „teoriei‖ 

morale). 

 b) la nivelul „practicii‖ educaŝiei morale: 

• formarea deprinderilor morale – componente automatizate ca răspuns la 

„cerinŝe care se repetă în condiŝii relativ identice‖ ; 

• formarea obişnuinŝelor morale – componente automatizate perfecŝionate prin 

intensificarea motivului intern al acŝiunii, cu efecte stabilizatoare în timp; 

• formarea atitudinilor morale, afective si motivaŝionale, care susŝin energizarea 

acŝiunii morale; 

• formarea atitudinilor morale caracteriale care asigură integrarea „obişnuinŝelor 

morale‖ în structura personalităŝii, ceea ce determină consecvenŝa şi coerenŝa 

acŝiunii şi a conduitei morale. [7, p. 64]. 

 În ceea ce privește conţinutul educaţiei morale, acesta reflectă două coordonate 

definitorii, care vizează raportarea omului la societate – educaŝia moral-civică; şi la sine – 

educaŝia moral-individuală. Educaţia moral-civică are un conŝinut preponderent social, 

exprimându-se, în special, la nivel de educaŝie politică (educaŝia patriotică, educaŝia 

democratică, educaŝia umanistă etc.); educaŝie economică (educaŝia prin şi pentru muncă); 

educaŝie juridică (educaŝia prin şi pentru colectivitate). Educaţia moral-individuală are un 
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conŝinut determinat, în mod preponderent, prin raportarea persoanei la sine, exprimându-se, 

în special, la nivel de educaŝie filosofică şi educaŝie religioasă. 

 Evoluŝia acestor conŝinuturi, „în grade ale educaŝiei morale‖, asigură un ansamblu de 

achiziŝii obiectivate sub forma unor „virtuŝi personale‖ (sinceritate, punctualitate, curaj, 

onestitate etc.) şi sociale (atitudini civice: politice, naŝionale, umaniste, juridice etc.)  [1, p. 

53]. Conŝinuturile civice ale educaŝiei morale pot fi analizate şi în mod separat, la nivelul 

unor coordonate care vizează „acŝiunea de socializare‖ şi de valorificare pedagogică a 

drepturilor fundamentale ale omului  [2, p. 127].  

Logica raționamentelor ne conduce spre precizarea metodologiei educaţiei morale, care 

reflectă dimensiunea funcŝională a obiectivelor generale angajate pedagogic la linia de 

interacŝiune dintre teorie (norme morale) şi practică (acŝiune morală). Aceasta linie evidenŝiază 

importanŝa elementelor care asigură trecerea de la conştiinŝa morală teoretică la conştiinŝa 

morală practică: 

 - convingerea morală, care integrează resursele cognitive, afective, volitive ale teoriei 

morale, conferind normei morale o orientare strategică, inovatoare, durabilă în timp şi spaŝiu; 

 - regula morală, care operaŝionalizează resursele obişnuinŝelor şi atitudinilor morale, în 

limite de acŝiune determinate la nivelul unor stadii psihologice, valorificabile în mediul şcolar [8, 

p. 121]. 

Ca formă a conştiinŝei sociale, morala cuprinde următoarele trei elemente:  

a) valori morale – reprezentând comportări, acŝiuni, fapte cărora li se oferă pe plan social 

o apreciere pozitivă, în sensul că ele coincid cu concepŝiile provenite din societatea 

respectiva, cu privire la ceea ce este bine, echitabil, folositor societăŝii, membrilor ei 

(bunătate, cinste, hărnicie, datorie, libertate, cumpătare, omenie, onestitate, iubire, prietenie, 

respect reciproc, demnitate);  

b) norme, precepte şi reguli morale. Ele s-au impus sub forma de coduri morale; 

c) afectivitatea morală sau sensibilitatea morală (patriotismul, altruismul, compasiunea, 

respectul, spiritul de disciplină etc.) [2]. 

 Remarcăm că morala este raportată la norme şi principii nescrise, dar înrădăcinate în 

tradiŝia oamenilor. Preocupările pentru ridicarea calităŝii în educaŝia morală au fost prezente 

în toate timpurile şi societăŝile ca o necesitate de prim rang. Formarea conduitei şi 

conştientei morale constituie unul din cele mai complexe planuri în geneza personalităŝii: la 

primul nivel putem vorbi mai ales de acŝiuni şi deprinderi morale, care abia prin cristalizarea 

şi generalizarea lor (prin asimilarea lor lăuntrică la nivelul de cerinŝe interioare) se vor 

structura ca trăsături de ordin moral.  

 Desigur, asimilarea unor modele comportamentale de ordin moral se realizează prin 

imitaţie şi prin persuasiune (convingere), cultivând, totodată, atractivitatea copilului pentru 

frumuseŝea morală a faptelor umane de conduită civică. Frumuseŝea morală se impune şi este 

atractivă copilului prin însăşi natura ei; astfel este accesibilă şi influentă pentru copil; de 

aceea includerea bine gândită a ilustrărilor adecvate privind fapte ce definesc măreŝia 
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frumuseŝii morale a actelor patriotice, de comportare civică morală superioară – prin crearea 

unor premise necesare recepŝionării, înŝelegerii lor adecvate, cât şi prin asigurarea unei 

atmosfere corespunzătoare – poate contribui la autentica educare în spiritul valorilor morale.  

 Valorile morale au trei atribute: caracter absolut, incompatibilitate şi funcŝia de 

umanizare. Din aceste considerente, educaŝia morală, ca acŝiune organizată, sistematică, 

trebuie să înceapă de la cele mai fragede vârste. Copilul de vârstă școlară mică nu înŝelege şi 

nu poate explica ce înseamnă Adevărul, Binele, Cinstea, Altruismul, dar se comportă în 

raport cu Adevărul, Binele, Cinstea, Altruismul şi percepe conduitele celorlalŝi (fraŝi mai 

mari, părinŝi, educatoare, personaje din literatură etc.) [1]. 

Prin urmare, conchidem că moralitatea, în măsura în care se exprimă printr-un anumit 

fel de a gândi al omului, constituie realităŝi supuse învăŝării. Omul nu se naşte cu aceste 

trăsături ale personalităŝii sale şi de aceea el trebuie sa le înveŝe de la societatea în care se 

naşte şi în care trăiește. Prin învăŝarea moralităŝii înțelegem o activitate prin care copilul 

ajunge să se comporte, să acŝioneze, să gândească şi să simtă în consonanŝă cu principiile, 

normele, trebuinŝele morale ale societăŝii în care traiste. Educaŝia morală urmăreşte să 

formeze şi să dezvolte calităŝi şi însuşiri pentru ca, pe baza lor, individul să se poată integra 

în grupul social şi să poată duce o viaŝă socială normală. În general, prin educaŝia morală se 

urmăreşte formarea individului pentru a face bine şi a-l promova, realizarea echilibrului său 

interior, generat şi consolidat de respectarea cotidiană a normelor şi principiilor morale [7]. 
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FUNCȚIA EDUCATIVĂ A FAMILIEI ÎN PROCESUL FORMĂRII 

ATITUDINILOR MORALE LA COPII  

THE EDUCATIONAL FUNCTION OF THE FAMILY IN THE PROCESS OF 

FORMING MORAL ATTITUDES IN CHILDREN 

Tamara MUNTEANU, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) 

Rezumat: În articol sunt reflectate mai multe definiŝii ale familiei în funcŝie de caracteristicile specifice în 

anumite perioade socio-culturale; sunt enumerate funcțiile familiei; stilurile parentale; obiectivele educaŝiei 

morale în familie; sistemului de competenŝe parentale necesare realizării eficiente a educaŝiei morale în cadrul 

familiei și schematic este reflectată Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale. 

Cuvinte-cheie: familie, atitudini morale, funcție, stil, obiective, competențe parentale. 

Summary: The article reflects several definitions of the family according to the specific characteristics in 

certain socio-cultural periods; family functions are listed; parenting styles; the objectives of moral education 

in the family; the system of parental competences necessary for the efficient achievement of moral education 

within the family and schematically is reflected the educational function of the family in the process of 

forming moral attitudes. 

Key words: family, moral attitudes, function, style, objectives, parental competences. 

*    Articolul integral este publicat în revista științifică Acta et Commentationes Seria Științe ale 

Educației nr. 3 (17), 2019. 

 

 

ATITUDINEA ELEVULUI – FACTOR IMPORTANT ÎN FORMAREA 

COMPETENȚEI DE  ÎNVĂȚARE    

Alexandra NOUR, lector universitar, UST 

Rezumat. Atitudinea care este parte componentă a personalității umane, are rolul de a orienta, organiza, 

activiza și optimiza procesul de învățare al elevului, astfel, contribuind la formarea competențelor ca finalități 

educaționale. Ca parte componentă a competenței atitudinea prevede implicarea celor ce vor să învețe să 

pornească de la cunoștințe și experiențe de viață anterioare, astfel încât să poată utiliza si aplica cunoștințele 

și abilitățile într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, în educație si formare. Atitudinea este un factor 

extrem de important  în formarea competentelor la elevi care presupune  stabilirea relațiilor armonioase cu cei 

din jur și cu mediul în care trăiești, a învăța să înveți pentru a te înțelege, a valorifica, a căuta succesul 

personal. Achiziționarea atitudinilor se realizează prin contactul direct cu procesul de învățare, prin 

interacțiunea cu grupul de elevi ce dețin o atitudine pozitivă față de învățare, prin valorificarea experienței 

sociale, prin dezvoltarea cognitivă contribuind nemijlocit la formarea competențelor de învățare la elevi.  

Cuvinte-cheie: atitudine, competenŝă de învăŝare, elevi de vârstă şcolară mică. 

Abstracts. The attitude that is part of the human personality, has the role of orienting, organizing, activating 

and optimizing the learning process of the pupils of small school age, thus contributing to the formation of 

competences as educational purposes. As a component of the competence, the attitude involves the 

involvement of those who want to learn from previous knowledge and life experiences, so that they can use 

and apply knowledge and skills in a variety of contexts: at home, at work, in education and training. Attitude 

is an extremely important factor in developing the skills for pupils of small school age which involves 

establishing harmonious relationships with those around you and with the environment in which you live, 

learning to learn to understand yourself, to capitalize, to seek personal success. The attitudes are acquired 

through direct contact with the learning process, through the interaction with the group of students who have 

a positive attitude towards learning, through the valorization of the social experience, through the cognitive 
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development directly contributing to the formation of the learning skills to the early age children.  

Keywords: attitude, learning competence, pupils of small school age. 

Finalitatea principală a educației o reprezintă formarea competențelor definite ca „un 

sistem integrat de cunoștințe, abilitați, atitudini și valori, dobândite, formate și dezvoltate 

prin învățare, a căror mobilizare permite identificarea și rezolvarea diferitor probleme în 

diverse contexte și situații‖ [6].  

Formarea competențelor este o paradigmă a didacticii, care este vitală pentru 

dezvoltarea personală a elevilor, integrarea lor în viața socială, culturală, economică și 

politică. Această paradigmă a didacticii (instruirea centrată pe competențe) are o influență 

asupra componentelor interioare ale didacticii propriu-zise: finalități, organizarea procesului 

de învățământ, principii didactice, conținutul învățământului, sistemul de metode, mijloace și 

strategii, proiectarea și organizarea instruirii și evaluarea rezultatelor școlare. 

Astfel, finalitățile educaționale sunt descrise sub forma unui set taxonomizat de 

competențe (generale și specifice), cu o raportare mai mult sau mai puțin vizibilă la sistemul 

de competențe-cheie. Competențele-cheie reprezintă finalitățile educaționale ale 

învățământului obligatoriu, acestea trebuie să reprezinte baza educației permanente, ele 

consemnează așteptările societății cu privire la parcursul școlar al elevilor, la performanțele 

cele mai generale care ar trebui atinse de elevi la finele școlarizării. Ele constituie expresia 

opțiunilor politicilor educaționale, precum și a tipului de personalitate care se propune a fi 

format [6]. 

Competențele-cheie apar sub forma unor combinații multidimensionale care conțin 

variate cunoștințe, deprinderi sau obișnuințe de lucru și atitudini, grupate în structuri 

dinamice, adaptabile unor situații particulare, elaborate din perspectiva învățării pe tot 

parcursul vieții. Acestea sunt  finalități şi, totodată,  instrument cu care se poate opera în 

cadrul fiecărei discipline de studiu, formarea sau dezvoltarea competenŝei fiind realizabilă 

simultan şi în interacŝiune cu celelalte competenŝe cheie.    

  Una din competențele cheie este de a învăța să înveți, care presupune abilitatea 

elevului de a persevera în învățare, de a-și organiza propria învățare, inclusiv prin 

managementul eficient al timpului si al informațiilor, atât individual, cât si în grup. Această 

competență include conștientizarea procesului și nevoilor proprii de învățare, identificarea 

oportunităților disponibile si abilitatea de a depăși obstacolele pentru a învăța cu succes. 

Dezvoltată fie printr-o abordare de sine stătătoare, bazată pe învăŝarea tehnicilor, metodelor 

şi a strategiilor de studiu, independentă în raport cu disciplinele tradiŝionale, fie prin 

infuzarea în abordări disciplinare sau interdisciplinare, competenŝa a învăŝa să înveŝi este un 

punct de plecare pentru dezvoltarea celorlalte competenŝe-cheie şi, totodată, un rezultat al 

acestora [2].  

Procesul  de formare a competenței de învățare presupune o trecere succesivă continuă 

a schimbărilor cantitative în calitative, cu reinterpretarea  inevitabilă a experienŝei acumulate 
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anterior. Schimbările cantitative de la fiecare etapă asigură tranziŝia spre etapa următoare, 

care declanşează schimbările calitative.  

Competenŝa de învățare poate fi derivată în competenŝe specifice precum: competenŝa de 

a identifica/asculta şi a realiza diferite sarcini; competenŝa de a programa activitatea de 

învăŝare; competenŝa de a rezolva probleme; competenŝa de documentare; competenŝa de 

lectură aprofundată; competenŝa de luare a notiŝelor în mod eficient; competenŝa de realizare 

a sintezelor; competenŝa de monitorizare şi autoevaluare etc. Cu certitudine, însuşirea acestor 

şi a altor competenŝe îl provoacă pe elev să vrea să înveŝe, să poată să operaŝionalizeze şi să 

fie participant activ al propriei formări. 

 Competența de învățare manifestă următoarele componente atitudinale: 

 atitudinea centrată pe rezolvarea de probleme pentru a sprijini procesul propriu de 

învățare și capacitatea individului de a înlătura obstacolele și de a gestiona 

schimbarea;  

 manifestarea dorinței de a exploata experiențele de învățare și experiențele de viață; 

 exploatarea oportunităților pentru învățare și pentru a aplica achizițiile în diverse 

situații de viață; 

  motivația și încrederea pentru a continua și a reuși în învățare pe parcursul întregii 

vieți;  

 manifestarea unui simț al responsabilității. 

 Atitudinea ca parte componentă a competenței prevede implicarea celor ce vor să 

învețe să pornească de la cunoștințe și experiențe de viață anterioare, astfel încât să poată 

utiliza si aplica cunoștințele și abilitățile într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, în 

educație si formare. Atitudinea este un factor extrem de important în formarea competentelor 

la elevi care presupune stabilirea relațiilor armonioase cu cei din jur și cu mediul în care 

trăiești, a învăța să înveți pentru a te înțelege, a valorifica, a căuta succesul personal [9]. 

În viziunea lui G. Allport atitudinea este „o stare de pregătire mintală şi neurală, 

organizată prin experienŝă, care exercită o influenŝă diriguitoare sau dinamizatoare asupra 

răspunsului individual la toate obiectele şi situaŝiile cu care este în relaŝie‖ [1]. Această 

definiŝie scoate în evidenŝă mai multe elemente ale atitudinii: 

- se bazează pe o experienŝă personală cu un anumit substrat neurobiologic, din care cauză 

nu poate fi măsurată direct; 

- atitudiniea se constituie din elemente cognitive vis-a-vis de obiectul abordat, cu asocierea 

evaluărilor pozitive sau negative; 

- atitudinile determină şi o reacŝie comportamentală [4]. 

Prin definiŝia prezentată se subliniază dependenŝa atitudinii de experienŝa umană şi 

rolul ei reglator asupra comportamentului. V. Panico consideră că la definirea atitudinilor 

trebuie evidenŝiate elementele structurale ale atitudinilor [9]:  

• componenta cognitivă, care reflectă conştientizarea obiectului atitudinii, exprimată, de 
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obicei, în judecăŝi, cunoştinŝe, opinii, credinŝe, convingeri; 

• componenta afectivă, care denotă evaluarea emoŝională a obiectului, exprimată prin 

sentimente 

de simpatie sau antipatie faŝă de el (favorabile sau defavorabile); 

• componenta comportamentală sau conativă, care reflectă dispoziŝia acŝionară, tendinŝa de a 

acŝiona în mod favorabil sau defavorabil faŝă de obiectul în raport cu care se formează 

atitudinea. 

Când vorbim despre atitudinile unei persoane, de fapt, avem în vedere credinŝele şi 

trăirile ei emoŝionale vis-a-vis de o persoană sau eveniment şi, drept urmare, tendinŝa 

acesteia de a acŝiona într-un mod anume. Aceste reacŝii evaluative în ansamblu, favorabile 

sau nefavorabile, indiferent de forma lor de exprimare (fie convingeri, fie trăiri emoŝionale 

sau tendinŝa de a acŝiona) şi determină atitudinea persoanei.  

Atitudinea pozitivă a elevului față de învățare contribuie în mare măsură la formarea 

competențelor de învățare, realizând următoarele activități:  

  prezentarea de către învățător a obiectivelor lecției și discutarea lor împreună cu elevii; 

 elevii compară ceea ce își propun cu ceea ce se realizează;  

 sunt identificate punctele tari si se propun metode pentru dezvoltarea acestora în viitor; 

 elevii sunt ajutați să găsească modalități de a depăși obstacolele în învățare; 

 încurajarea și abordarea erorii ca oportunitate în învățare; 

 utilizarea întrebărilor pentru a explica sau pentru a obține opinii ale elevilor; 

 aprecierea, în egală măsură, a efortului de învățare al elevului, a evoluției în învățare, 

precum și a rezultatului învățării; 

 oportunitatea de a evalua produsele sau activitatea unui coleg, ceea ce duce la preluarea 

unor metode sau tehnici de lucru potrivite stilului personal [8]. 

     Așadar, este foarte important faptul că succesul elevului nu se rezumă doar la abilități 

cunoștințe dar, poate mai mult ca oricând la atitudini.  

 Conform definițiilor, atitudinea este poziția internă pe care o adoptă o persoană față de 

o situație socială sau în cazul nostru, față de învățare și ea este cea care determină modul în 

care vom răspunde sau acționa. Atitudinea nu este altceva decât obișnuințe ale gândirii, iar 

obișnuințele se pot dobândi [9]. 

 În procesul educațional, atitudinea pozitivă a elevului față de învățare este cheia ce 

deschide calea către dezvoltare și împlinire personală, către succes și performanță, este 

mobilul, care orientează activitatea elevului către realizarea obiectivelor și scopurilor 

propuse, către formarea competențelor de învățare. 

  Atitudinile elevului față de învățare se dobândesc în procesul de cunoaştere prin 

interacŝiunea cu grupul social şi în contextul unor evenimente sau situaŝii de învățare. 

Atitudinea constituie un obiect al învățării și al schimbării. Achiziționarea atitudinilor de 

învățare se realizează prin contactul direct cu acest proces, prin interacțiunea cu grupul de 



 118 

elevi ce dețin o atitudine pozitivă față de învățare, prin valorificarea experienței sociale, prin 

dezvoltarea cognitivă.  

Una din activitățile de bază ale ființei umane prin intermediul căreia are loc asimilarea 

experiențelor, explorarea necunoscutului și adaptarea la mediu este învățarea. Învățarea este 

o modificare în comportament, realizată prin soluționarea unei probleme care pune individul 

în relație cu mediul. Cercetătorul J. Bruner definește învățarea ca un proces de dobândire a 

experienței individuale de comportare [3]. Plasând învățarea în contextul procesului de 

instruire, psihologia educației oferă un sens restrâns al acestui concept. Astfel, învățarea este 

o activitate  sistemică, dirijată, desfășurată într-un cadru organizat, orientată în direcția 

asimilării de cunoștințe și a formării structurilor psihice și de personalitate.  

Fiind organizat gradul și diferențiat pe cicluri și profiluri, cu finalități precise pentru 

fiecare ciclu, rezultatul învățării școlare trebuie privit sub două aspecte: unul informativ – 

care constă în extragerea și stocarea unui conținut informațional util, și altul formativ – care 

se exprimă în formarea și transformarea aparatului cognitiv al elevului, în formarea și 

dezvoltarea personalității Atitudinea ca parte componentă a structurii personalității reprezintă 

un factor  esențial în procesul de învățare, deoarece ea face ca această activitate să se 

producă și să se autosusțină, este raționalizatoare de efort și timp, stimulatoare pentru reușita 

și performanța celui care învață [8]. 

Deci, pentru a fi eficientă, învățarea trebuie însoțită nu doar de experiența cognitivă pe 

care o are subiectul, ci și de un suport energetic, dinamogen, orientativ. Astfel, atitudinea 

care este parte componentă a personalității umane, are rolul de a orienta, organiza, activiza și 

optimiza procesul de învățare al elevului, astfel, contribuind la formarea competențelor ca 

finalități educaționale. Orice comportament al elevului în activitatea de învățare poate fi 

generat de  diverse atitudini, însă cele cognitive sunt considerate superioare și cele mai 

importante în procesul educațional, deoarece elevii prezintă interes față de procesul învățării 

nu doar de produsul ei.  

Atitudinea  pozitivă a elevului contribuie la formarea competențelor de învățare atunci 

când se respectă dimensiunea cognitivă a acestui proces, ce ilustrează nevoia individului de a 

face schimb de informații cu mediul și necesitatea lui de a se înțelege pe sine, pe alții și 

lumea în care trăiește.  Atitudinea elevului este centrată în jurul trebuinței de a cunoaște și de 

a înțelege informațiile cuprinse în diverse sarcini, de a descoperi noi cunoștințe și a le 

stăpâni, de a formula și rezolva probleme – toate dând naștere la impulsuri. Atitudinea din 

mediul școlar se axează pe impulsul cognitiv, care are la bază curiozitatea epistemică și se 

bazează pe necesitatea de a stăpâni noi informații, de a soluționa diverse probleme din viața 

de zi cu zi. Datorită impulsului cognitiv, elevul este implicat în diverse sarcini didactice cu 

grad diferit de complexitate [5].     

Din cele relatate putem afirma cu certitudine că atitudinile elevului se dobândesc în 

procesul de cunoaștere prin interacțiunea cu grupul social și în contextul unor evenimente 

sau situații de învățare, astfel, constituind un obiect al învățării și al schimbării. 
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Achiziționarea atitudinilor se realizează prin contactul direct cu acest proces, prin 

interacțiunea cu grupul de elevi ce dețin o atitudine pozitivă față de învățare, prin 

valorificarea experienței sociale, prin dezvoltarea cognitivă contribuind nemijlocit la 

formarea competențelor de învățare la elevi.   

Competența presupune  manifestarea calităților ce fac posibilă acțiunea, conferindu-i 

un statut aparte în raport cu cogniția și atitudinea. Acestea sunt: dorința, trebuința de a 

acționa și putința de a acționa. În această ordine de idei, se afirmă că competența este 

capacitatea individului de a soluționa corespunzător o problemă, de a lua decizii potrivite, de 

a îndeplini anumite sarcini obținând rezultate bune. Competența se formează prin cunoștințe, 

prin pricepere și abilitate de a folosi cunoștințele într-o activitate manifestând atitudine 

corespunzătoare în soluționarea problemei. În sinteză susținem că atitudinea este un factor 

important în formarea competențelor la elevi și presupun următoarele caracteristici-cheie:  

relație, comportament, valori, acțiune, eficiență. 
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FORMAREA ATITUDINILOR LA ELEVII CLASELOR PRIMARE FAŢĂ DE 

OPERA LITERARĂ  

TRAINING OF ATTITUDES TO PRIMARY CLASSROOM STUDENTS WITH 

REGARD TO LITERARY OPERATION 

Viorica OBOROCEANU, doctorandă  

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Rezumat: Opera literară este creată pentru a fi receptată și interpretată. În orice operă literară, fie lirică sau 

epică, există o organizare interioară a materialului de viaŝă prezentat de autor, fapt concretizat într-o anumită 

succesiune a întâmplărilor sau a tablourilor, a stărilor sufleteşti. În ideea de formare a atitudinilor faŝă de 

opera literară, este necesar ca subiectul ELA să se autoanalizeze, să se identifice cu personajul, să trăiască în 

universul cărŝii, structurându-și o idee proprie. 

Atitudinile intepretative trebuie să fie construite pe un suport flexibil, acceptabil de elev, ţinând cont de 

particularităţile de vârstă, de nivelurile de receptare a operei literare, de experienţa de lectură, de viaţă, de 

motivaţia faţă de produsul examinat.  

Cuvinte-cheie: operă literară, subiectul ELA, receptare, interpretare, atitudini, atitudini interpretative. 

Abstract: The literary work is created to be received and interpreted. In any literary work, be it lyrical or 

epic, there is an inner organization of  life material presented by the author. This fact is materialized in a 

certain sequence of events, situations or  soul states. In the idea of forming attitudes towards the literary work, 

it is necessary for the subject of literary artistic education to self-analyze, to identify with the character, to live 

in the universe of the book thus, structuring its own idea. 

The interpretative attitudes must be built on a flexible support, acceptable to the student, taking into account 

the age particularities, the levels of reception of the literary work, the reading and life experience and  the 

motivation towards the examined product.  

Key words: literary work, subject of Literary Artistic-Education,. reception, interpretation, attitudes, 

interpretative attitudes.   

Introducere: Opera literară este creată pentru a fi receptată și interpretată, constituind 

o percepŝie creatoare și acŝiunea cititorului de recreare a imaginilor artistice. 

    Destul de frecvent, conŝinutul esenŝial al unei opere este asimilat de elevi fie prin 

reproducerea lui de către învăŝător, fie prin memorarea mecanică a acestuia. În asemenea 

cazuri, elevii rămân deseori doar la ,,litera‖ textului şi nu sunt stimulaŝi să analizeze, să 

interpreteze, să exprime opinii, impresii personale cu privire la mesajul lucrării citite. 

Concentrându-şi atenŝia asupra caracteristicilor procesului de receptare a operelor literare 

şi având drept scop formarea judecăŝii de valoare, studiul literaturii pledează pentru 

întregirea caracterului formativ al învăŝării, ajutându-l astfel pe şcolar să-şi lărgească 

orizontul cunoaşterii, să-şi îmbogăŝească vocabularul şi experienŝa de viaŝă prin angajarea în 

procesul lecturii. 

Comunicarea cu opera literară presupune capacitatea subiectului educaŝiei literar-artistice 

de a se transfigura în alt om, în situaŝii necunoscute, de a nu se conforma propriilor principii 

[7, p. 131]..  

În orice operă literară, fie lirică sau epică, există o organizare interioară a materialului de 

viaŝă prezentat de autor, fapt concretizat într-o anumită succesiune a întâmplărilor sau a 
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tablourilor, a stărilor sufleteşti. Învăŝătorul va îndruma elevii în a înŝelege şi a descoperi 

această organizare internă.  

    Scopul educaţiei literar-artistice presupune formarea elevului cititor ca subiect 

receptor, amplificator, valorizant și comunicant al fenomenelor, operelor și creaŝiilor literare; 

ca posesor valorizant al instrumentarului literar/estetic/lectoral și ca subiect al propriilor 

performanŝe umaniste, culturale, literare și artistice [7, p. 131]. 

   Orice lectură își are scopul său, care depinde de cititor, de nivelul de pregătire a 

acestuia. 

Principalele orientări în didactica lecturii pot fi sintetizate în trei modele:  

 modelul cultural, centrat pe învățător, în care predomină transmiterea de informaŝii 

despre text ca produs cultural;  

 modelul lingvistic care solicită de regulă participarea activă a elevului, fiind asociat 

frecvent cu tehnici de analiză lingvistică, având un caracter pronunŝat analitic; 

 modelul dezvoltării personale centrat pe elev, în care predomină valorizarea reacŝiilor 

personale în receptarea textului, accentul cade pe motivarea elevului pentru lectură 

prin corelarea temelor şi aspectelor întâlnite în textele literare cu experienŝa personală 

a acestuia [3]. 

Receptarea textului literar înseamnă nu numai sensibilizarea faŝă de universul operei, ci 

şi conştientizarea emoŝiilor, înseamnă interpretarea şi motivarea impresiilor produse de ea. 

    O atitudine lansată de subiectul creator, fie ea pozitivă sau negativă, stimulează 

cititorul spre recreare și denotă prezenŝa atitudinii în procesul activităŝii de lectură. Valoarea 

de subiect a elevului, în raport cu materia de învățământ, crește atunci când aceasta (materia) 

este construită din opere și fenomene literare codificate în textul artistic. Elevul cititor (= 

subiectul educat) obŝine valoarea de subiect cunoscător și de subiect al actului educaŝional 

datorită funcŝiei formativ-estetice a textului artistic, care „reclamă și cultivă o anumită 

atitudine estetic-receptivă și interpretativă‖ [7, p. 129]. 

        Subiectul însuși influențează și se integrează cu trăsăturile de caracter, le percepe ca 

facând parte integrantă din personalitatea sa, ceea ce face ca atitudinile să fie foarte înrudite cu 

trăsăturile de caracter, ele reprezentând în același timp un mijloc de exprimare a Eului, de 

autorealizare și autodezvoltare. Modalitatea în care este tratat textul literar la clasă constituie 

punctul de plecare în procesul de educare a lecturii. Dacă elevii simt, înŝeleg, recepŝionează 

în mod corect textul literar, ei se vor orienta spre o lectură de toate genurile, pe care o vor 

asimila corect, cu toate consecinŝele ce decurg din acestea: completarea informaŝiei, 

perfecŝionarea exprimării, dezvoltarea capacităŝii intelectuale, educarea simŝului, emoŝiei şi 

sentimentelor estetice. 

    Prin urmare, caracterizarea personajului din punctul de vedere al atitudinilor manifestate 

presupune relevarea atitudinii acestuia față de sine (atitudinea faŝă de sine se exprimă prin 

demnitate, mândrie, orgoliu, amor propriu, încredere în forŝele proprii, siguranŝă de sine, 

modestie sau lipsă de modestie, marcând astfel „stilul‖ comportamental al individului, precum 
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şi relaŝiile acestuia cu semenii), față de societate (această atitudine se diferenŝiază şi se 

individualizează, potrivit situaŝiilor create, în: atitudine faŝă de muncă, atitudine faŝă de 

normele, principiile şi etaloanele morale; atitudine faŝă de familie, şcoală, biserică etc.; 

atitudine faŝă de ceilalŝi semeni etc.) [8].  

      Având în vedere această tipologie a atitudinilor, învățătorul va putea formula sarcinile 

care vor orienta activitatea elevilor în procesul interpretării operei din perspectiva conceptului 

respectiv . 

Elevul deconstruieşte textul pentru a-i reconstitui semnificaŝiile. De aceea, este 

necesar a fi utilizată şi lectura interpretativă, care asigură o mai bună înŝelegere a textului 

citit, pentru că ea poate fi definită astfel:,, …a înţelege şi a aprecia. Ea presupune un act de 

gândire şi de  educaţie  [4].‖ 

         Lectura interpretativă urmăreşte în egală măsură analiza fondului unui text (idei, 

sentimente) şi a formei acestuia. Aceste două laturi ale ei sunt inseparabile. Analiza formei 

nu poate fi un scop în sine, ci este subordonată înŝelegerii mesajului textului. Prin studierea 

mijloacelor de expresie, deci a formei, se asigură o mai bună înŝelegere a semnificaŝiei 

conŝinutului. La aceasta mai trebuie adăugat faptul că interpretarea unui text mai este 

determinată şi de particularităŝile individuale ale celui care îl analizează, de capacitatea 

acestuia de a se orienta în textul citit. Nu este suficient să ştii să citeşti textul ci să şi înŝelegi 

ceea ce citeşti –aceasta fiind considerată  premisa pentru care lectura  interpretativă are o 

importanŝă covârşitoare. 

Etapele lecturii interpretative: 

1. Reproducerea unor date din viaŝa unui scriitor 

2. Enumerarea unor lecturi din tematica operei scriitorului 

3. Integrarea lecturii genului literar şi speciei corespunzătoare 

4. Deducerea structurii compoziŝionale 

5. Identificarea momentelor naraŝiunii şi a tablourilor descrierii  

6. Caracterizarea unor personaje 

7. Povestirea lecturii 

8. Comentarea limbajului artistic şi a stilului 

9. Analizarea elementelor prozodice 

10. Desprinderea mesajului lecturii literare. 

 Aceste etape permanent sunt însoțite de formarea atitudinilor în planul conștiinței 

personalității (atitidini virtuale). 

 Nu este nevoie să fie folosite toate componentele unei metode ci, mult mai eficient 

ar fi dacă învăŝătorul ar recurge doar la acelea care ar conduce la înŝelegerea deplină a 

mesajului. Lectura interpretativă va asigura însuşirea de către elevi a valorilor multiple ale 

mesajului unui text, precum şi capacitatea acestora  de a se orienta cu uşurinŝă în textul citit., 

va forma abilitatea de a raporta acțiunile și personajele din textul literar la viață  

(comportamentul propriu).  
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            O lecŝie de citire se va înscrie pe traiectoria unui învăŝământ modern, solicitând 

efortul intelectual al elevilor, prin căutări şi interpretări, acestea fiind unele din 

,,caracteristicile modului uman de a fi”. 

          Este foarte important faptul că textul îi prezintă elevului mai multe opŝiuni de viaŝă, de 

activitate, de gândire, de înŝelegere și conștientizare, oferind-i şansa de a nu răspunde haotic 

la probleme ce apar în calea lui. 

Textele cǎrṭilor sunt interpretate din perspectiva experienṭei personale a fiecǎrui 

cititor, din perspectiva emoṭiilor, mentalitǎṭilor, a punctelor de vedere. 

Traseul general al lecturii cuprinde inevitabil patru momente în care relațiile de 

semnificare devin niste relații de comprehensiune:  istorisirea autorului; universul imaginar 

creat de autor; universul imaginat de cititor; istorisirea cititorului. 

Cititorul se proiecteaza în actul lecturii cu intreaga sa personalitate [2]: 

        1) avem o atitudine proiectivă în sensul integrării cititorului în discursul autorului;  

        2) o atitudine de comentare ce vizează sondarea structurilor textului în liniile sale 

principale. A comenta nu e tot una cu a interpreta, ci a parafraza, a ordona. Atitudinea 

comentatoare e însoțiță de:  

3) atitudinea interpretativă este momentul cheie al decolării de la istorisirea autorului, 

unde se realizeaza un proces de simbolizare, la universul imaginat de cititor și la istorisirea 

acestuia;  

4) atitudinea poetică sau formală are în vedere proprietățile specific literare ale textului. 

Aici intră în discuție codurile care fac ca un text să fie text de ficțiune Aceste 

atitudini,implicate în lectură sunt conexe. Ele alcătuiesc un cadru general propice lecturii, 

altfel spus aceste atitudini conștientizează actul lecturii.  

Motivarea elevilor pentru lectură depinde, în primul rând, de efortul pe care îl face 

fiecare  învățător în parte, clarificându-şi el însuşi anumite aspecte, privind punerea în scenă 

a lecturii în şcoală. 

   Atitudinea și interpretarea, ca acte generate de textul artistic, sunt evidenŝiate de către 

majoritatea cercetătorilor creaŝiei artistice drept trăsături definitorii ale operei de artă. Aceste 

caracteristici arată că materia de învățământ (= obiectul de cunoaștere) are capacitatea de a 

impune elevului cititor (= subiectului) o activitate de autoformare [7, p. 61]. 

   În ideea de formare a atitudinilor faŝă de opera literară, pot fi stabilite și anumite 

oportunităŝi, întrucât subiectul Educația Literar-Artistică este provocat să se autoanalizeze, să 

se identifice cu personajul, să trăiască în universul cărŝii, structurându-și o idee proprie.  

Se pot pune în discuṭie o serie de probleme din aceastǎ perspectivǎ a interpretǎrii [8]: 

 Ce cǎrṭi sau texte ar trebui propuse / supuse interpretǎrii? 

 Este sau nu important sǎ se respecte etapele unei receptǎri: ―ce?‖, ― cum?‖, ― despre 

ce?‖…în identificarea sensurilor? 

 Pluralitatea sensurilor impune folosirea unor modele didactice de interpretare? 

 Ce ar trebui sǎ interpretǎm? Doar texte literare sau ṣi nonliterare? 
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 În ce moment al lecției ar trebui sǎ se realizeze interpretarea? 

 Ar trebui interpretat textul în întregimea sa sau doar aspectele considerate detalii? 

 Poate fi validǎ interpretarea unui elev? Cine are autoritatea necesarǎ pentru a valida 

interpretarea elevului? 

Manifestarea atitudinală declanşează la elev spiritul critic, polemic. Subiectul 

receptor are posibilitatea de a se afirma ca personalitate, de a lansa idei creative.  

Atitudinile interpretative au un proces de formare continuă. Elevul acumulează 

experienţe lectorale. Declanşarea pedagogică a manifestărilor atitudinale favorizează 

poziţionarea trăsăturilor de caracter la polul pozitiv. Elevul învinge timiditatea şi 

nesiguranţa, fiind invitat să se exprime, să formuleze opinii, să argumenteze unele afirmaţii. 

Evident că atitudinile intepretative trebuie să fie construite pe un suport flexibil, acceptabil 

de elev, ţinând cont de particularităţile de vârstă, de nivelurile de receptare a operei 

literare, de experienţa de lectură, de viaţă, de motivaţia faţă de produsul examinat. 

Metodele de evaluare a dezvoltării competenŝelor de lectură şi a atitudinilor faŝă de 

operă sunt următoarele: 

 Evaluarea trebuie să vizeze obiectivele curriculumului; 

 Evaluarea trebuie să fie realizată prin probe care să acopere atât abilităŝile de 

exprimare orală, cât şi pe cele de exprimare scrisă în receptarea textelor prin metode 

diverse; 

 Evaluarea trebuie sa vizeze, în primul rând, latura calitativă a procesului de lectură 

(competenŝele şi atitudinile elevului); 

 Evaluarea trebuie să vizeze progresul fiecărui elev în raport cu un moment anterior. 

      Raportul dintre impresiile lectorale și mesajul operei literare trebuie să se ridice la un 

nivel cât mai obiectiv în ceea ce privește ideea artistică. Subiectul Educației Literar-Artistice 

(profesorul) exprimă nu numai propriile sale impresii referitoare la opera literară, ci și 

poziŝia știinŝifică a criticii literare. Întrucât subiectul educației literar-artistice reprezintă un 

etalon pentru elev, atitudinea lui este condiŝionată, orientată, influenŝată. 

     În concluzie  subliniem că, pus în situația de a participa la viața eroilor operei literare, 

de a-și exprima stările de conştiinŝă, de a însuşi anumite trăsături pe care le analizează în 

paralel cu cele ale personajului ales drept model, elevul îşi va putea dobândi anumite 

concepŝii, care vor conduce la descoperirea treptată a propriei personalităŝi.  

Calitatea idealului de viaŝă al elevului depinde de potenŝialul moral şi etic al personajului 

pe care acesta îl studiază. Astfel, prin strategii şi metode specifice gândirii critice, elevul 

poate diferenŝia aspectele pozitive de cele negative şi descoperi rolul pe care îl pot avea 

personajele literare asupra propriei dezvoltări, formându-și atitudini de viață. 
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pedagogywith psychology at theoretical and praxiological level. 
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   Introducere: În examinarea relaŝiilor pedagogiei şi psihologiei este necesar de examinat, 

în opinia noastră, câteva subiecte fundamentale: specificul obiectului de studiu al pedagogiei 

şi psihologiei; funcŝiile pedagogiei; importanŝa psihologiei pentru pedagogul cercetător şi 

pedagogul practician.  

    Obiectul de cercetare a pedagogiei îl reprezintă educaŝia ca fenomen sociouman, ca 

fenomen de formare şi dezvoltare a personalităŝii și societății. Educaŝia ca fenomen 

sociouman reprezintă viaŝa societăŝii umane sau sistemul modalităŝilor de organizare şi 

realizare a activităŝilor şi atitudinilor de viaŝă a personalităŝii, a grupelor, a asociațiilor de 

oameni şi a societății.  Educaţia reprezintă un proces bilateral, orientat spre un ideal bine 

determinat de formare şi autoformare a conştiinŝei (cunoştinŝe, emoŝii, opinii, convingeri şi 

idealuri de ordin intelectual, moral, estetic, ecologic etc.) ca model a experienŝei sociale sau 

comportamentul virtual şi de formare a comportamentului sociopractic ca rezultat al 

încadrării nemijlocite a personalităŝii în viaŝa socioumană, în sistemul de activităŝi şi atitudini 

socioumane. Ca rezultat la subiecŝii educaŝionali se formează şi se dezvoltă priceperile, 

deprinderile şi obişnuinŝele practice de ordin moral, estetic, ecologic, intelectual, profesional, 
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politic etc. 

    În conŝinutul conceptului pedagogie trebuie să se conŝină într-un tot întreg componentele 

sau elementele fundamentale care vizează/tratează pedagogia din punct de vedere teoretic și 

praxiologic:  

 pedagogia ca ştiinŝă şi pedagogia în calitate de activitate practică;  

  să reflecte termenul sau conceptul de legitate în două sensuri - legităŝi caracteristice 

fenomenului cunoaşterii ştiinŝifice pedagogice şi legităŝi de educaŝie a personalităŝii şi 

societăŝii, de activitate practică educaŝională;  

  să ilustreze mijloacele de cercetare/cunoaştere ştiinŝifică şi mijloacele de educaŝie a 

omului, a grupelor de oameni şi a societății;  

  să reflecte  rezultatul sau finalităŝile cunoaşterii ştiinŝifice pedagogice - descoperirile 

obŝinute sub formă de noi legităŝi, principii şi reguli, conŝinuturi, metode şi forme de 

educaŝie şi a practicii pedagogice/educaŝionale - personalitatea și societatea în 

continuă formare și dezvoltare[4]. 

    Pedagogia ca ştiinŝă studiază faptele, acŝiunile reale sau situaŝiile educaŝionale. Ea este 

direcŝionată spre obŝinerea cunoştinŝelor referitor la dezvoltarea permanentă a procesului 

educaŝional și urmărește obiectivul de a reproduce realitatea educațională cu ale sale însușiri 

și relații. 

    Funcţiile pedagogiei ca ştiinţă socioumană. Pedagogia ca știință socioumană posedă 

următoarele funcții: descrierea fenomenelor socioumane sau situațiilor educaționale, care se 

află în permanentă schimbare și dezvoltare; explicarea relațiilor dintre componentele 

obiectului supus investigației; proiectarea și prognozarea intervențiilor educaționale și 

rezultatul lor; transformarea sau modificarea pozitivă/rezonabilă a fenomenelor 

educaționale[9]. 

    Funcția transformativă sau tehnico-constructivă se realizează prin perfecționarea și 

îmbunătățirea procesului educațional, prin elaborarea și valorificarea a noi principii și reguli, 

metode și procedee, conținuturi și forme educaționale. Activitatea teoretică și activitatea 

tehnico-constructivă reprezintă un sistem funcțional integral. Sistemul nominalizat este 

constituit dintr-un set de elemente sau componente legate între ele astfel, că schimbarea unui 

element contribuie la modificarea altora. Deci, funcțiile nominalizate – teoretică și 

transformativă permanent interrelaționează și sunt orientate spre realizarea unui ideal unic – 

formarea și dezvoltarea permanentă a personalității și a societății.  

    Extinderea obiectului de studiu al pedagogiei şi practicii educaţionale. Evenimentele în 

toate domeniile vieții sociale se dezvoltă accelerator, inclusiv și-n sfera științelor 

pedagogice. În opinia noastră, a apărut problema de a reconceptualiza, de a oferi un nou 

statut pedagogiei ca știință fundamentală care are menirea de a cerceta procesul de 

formare și dezvoltare a personalității și societății, de a regla și dezvolta sistemul de 

atitudini și activități socioumane. 



 127 

    Științele pedagogice/educației nu se limitează într-o sferă îngustă de activitate socioumană 

– pregătirea pentru viață a personalității, formarea la ea a competențelor de adaptare și 

readaptare la noile condiții și situații de viață socioumană. Sfera intereselor științelor 

educației simțitor s-a extins și a cuprins în structura sa toate domeniile de activitate 

socioumană: economic, politic, financiar, ecologic, profesional, ideologic etc. 

  Modelele de viață şi de activitate la toate nivelele societății se construiesc preventiv în 

conștiința omului și grupelor de oameni care apoi se realizează în viață. Iată de ce apare 

permanent necesitatea de a educa omul, grupele de oameni, indiferent de statutul lor social și 

tipul de activitate profesională din punct de vedere rezonabil, pozitiv în baza valorilor 

general-umane, universale și naționale, în baza sentimentelor datoriei și responsabilității. 

Mecanismele de formare şi modelele de viaŝă psihică ca construcŝii mintale pot fi oferite 

pedagogiei de către ştiinŝele psihologice. 

    Științele educației necesită să se dezvolte de pe pozițiile rezonabilului uman la nivel 

teoretic și aplicativ, de pe pozițiile idealului personalității prospere. Sfera educației și-n 

special, procesul de formare și dezvoltare a atitudinilor la personalitate integrează în sine 

totalitatea domeniilor de viață socială. Binele și pozitivul social sunt în mare măsură 

rezultate, produse ale cercetărilor pedagogice, pe de o parte, și activității practice 

educaționale, pe de altă parte. Pedagogia nu-şi poate realiza acest obiectiv major fără a se 

sprijini pe realizările ştiinŝelor psihologice 

    Pedagogia şi psihologia se transformă în ştiințe despre om şi societate. Științele despre 

om ca valoare fundamentală sunt pe un plan secundar. Menționăm, că orice bun sau rău, 

conflict sau criză, colaborare sau conlucrare se construiește și se inițiază preventiv în 

conștiința omului sau grupelor de oameni, apoi se cristalizează și se realizează în practică și 

viața socioumană. Datele, mecanismele de formare a conştiinŝei şi-n special a opiniilor, a 

convingerilor, a comportamentului virtual pot fi oferite pedagogiei de către ştiinŝele 

psihologice. La rândul său ştiinŝele psihologice destul de frecvent duc lipsa de unele principii 

şi reguli, metode şi procedee, conținuturi şi forme de fortificare, îmbunătăŝire a procesului de 

formare şi dezvoltare a structurilor psihice la nivel de individ şi grup/asociaŝii de oameni 

    Științele socioumane și activitatea lor aplicativă urmăresc scopul de a forma oameni 

competenți profesional, moral, politic, oameni capabili de a acționa rezonabil în limitele 

valorilor general-umane, competenți prospectiv și responsabili pentru viitorul lumii. Științele 

socioumane au menirea de a ocupa locul de frunte în soluționarea problemelor de viață ale 

omenirii și a dezvoltării prospere a personalității. Pedagogia ca 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 însoŝit de idei, concepte, viziuni şi teorii din ştiinŝele psihologice. 

Pedagogia permanent se reperează pe multe idei teoretice şi practice de ordin psihologic. 

Însă e cazul de menŝionat, că obiectul de cercetare al pedagogiei sociale, pedagogiei 
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profesionale, pedagogiei personalităŝii etc. posedă obiectul lor propriu de studiu. Activităŝile 

sociale, socioumane sau umane pot fi cercetate sub diverse aspecte ştiinŝifice: pedagogic, 

psihologic, sociologic, filosofic etc., având fiecare din ele obiectul propriu de investigaŝie. 

    Aceste construcŝii pedagogice permanent se fundamentează pe rezultatele investigaŝiilor 

psihologice în caz contrar rezultatele educaŝiei vor fi vagi. Această afirmaŝie se referă şi la 

ştiinŝele psihologice. Psihologia ca ştiinŝă nu poate să se dezvolte independent din punct de 

vedere teoretic şi praxiologic fără a se repera pe cadrul teoretic şi cadrul normativ al 

ştiinŝelor pedagogice care le oferă idei teoretice, legităŝi, obiective, metode şi tehnici, 

conŝinuturi şi forme de intervenŝii educative, necesare în dezvoltarea planică, pozitivă şi 

rezonabilă a psihicului uman. 

    Asigurarea epistemologică a investigaŝiilor pedagogice are la bază: preponderent sau pe 

prim plan conceptele pedagogice propriu-zise; pe plan secund - conceptele, legile şi 

principiile filosofice; conceptele, legile şi legităŝile ştiinŝelor concrete: psihologie, sociologie, 

politice, economice, etc. Construcŝiile teoretice şi praxiologice elaborate de cercetătorii 

pedagogi sunt de ordin pedagogic şi nu psihologic, economic, sociologic etc. 

   Ştiinŝele 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 investigaŝionale: filosofic, psihologic, istoric, sociologic, etc., 

biologic etc. utilizându-se concomitent concepte şi metode de investigaŝie a acestor ştiinŝe 

concrete[4]. Rezultatele sau finalităŝile tuturor investigaŝiilor pedagogice îl reprezintă 

cunoştinŝele pedagogice sub formă de modele sau constructe educaŝionale, legităŝi, principii 

şi reguli, metode, procedee şi forme de educaŝie.  

    Psihologia cercetează educaŝia şi instruirea sub aspect psihologic şi nu pedagogic. Astfel, 

psihologia pedagogică cercetează cadrul educaŝional în care are loc manifestarea şi 

dezvoltarea proceselor psihice şi a trăsăturilor psihice, se studiază legităŝile dezvoltării 

psihicului uman în cadrul procesului de învăŝământ. 

    Educaŝia ca activitate socioumană este cercetată de mai multe ştiinŝe sub diverse aspecte  

(filosofic, psihologic, etic, estetic etc.), utilizând concepte şi metode de cercetare a acestor 

ştiinŝe. Acest fapt a contribuit la  apariŝia şi dezvoltarea a unui set de ştiinŝe interdisciplinare. 

În ultima instanŝă putem  afirma, că multitudinea ştiinŝelor apărute până în prezent nu 

denaturează şi nu subminează obiectul de studiu al pedagogiei - educaţia în sensul larg al 

cuvântului care este orientat spre formarea şi dezvoltarea permanentă a personalităţii sub 

aspect anatomio-fiziologic, psihic şi social/educaţional, a colectivităţilor de oameni şi a 

societăţii.  

    Dimensiunea obiectului pedagogiei - educaţia reprezintă un fenomen care integrează în 

sine toate componentele structurale ale societăŝii, totalitatea tipurilor de activităŝi şi atitudini 

socioumane. Prin alte cuvinte expus dimensiunea obiectului de studiu al pedagogiei 

integrează în sine multitudinea acŝiunilor de viaŝă a personalităŝii şi a societăŝii sub diverse 

aspecte. În viziunea noastră, obiectul de investigaţie al pedagogiei îl reprezintă procesul 
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orientat de formare şi dezvoltare pozitivă, rezonabilă a personalităţii şi societăţii. 

Actualmente pedagogia a devenit o ştiinŝă despre formarea personalităŝii şi societăŝii în 

permanentă schimbare şi dezvoltare.  

Categoriile de bază ale pedagogiei sunt:  

 educaŝia în două sensuri ca obiect de cercetare şi ca proces de formare a 

personalităŝii şi societăŝii;  

 instruirea ca obiect de investigaŝie şi ca proces aplicativ de predare-învăŝare-

evaluare; 

  legităŝile de funcŝionare a educaŝiei şi instruirii şi legităŝile cunoaşterii ştiinŝifice în 

pedagogie; 

  metodologia de investigaŝie în pedagogie şi metodologia de educaŝie şi instruire;  

 principiile şi regulile de cercetare pedagogică şi principiile şi regulile de educaŝie şi 

instruire;  

 criteriile şi indicii de determinare a eficacităŝii cercetărilor pedagogice şi criteriile şi 

indicii eficacităŝii educaŝiei şi instruirii; 

  mecanismele de evidenŝiere a tendinŝelor de dezvoltare a ştiinŝelor pedagogice şi 

mecanismele de proiectare, de schimbare şi dezvoltare a sistemului educaŝional şi 

de învăŝământ prin elaborarea unor noi strategii şi finalităŝi etc. 

    Activitatea psihicului uman, a proceselor psihice nu poate fi confundată cu activitatea 

externă/educaŝională, în caz contrar se confundă obiectul de studiu al pedagogiei cu obiectul 

de cercetare al psihologiei. Activitatea proceselor psihice este generată de activităŝile 

externe/educaŝionale. Aceste două tipuri de activităŝi 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. Deci, psihologul cercetător nu investighează activitatea 

educaŝională, ştiinŝifică, economică, politică, financiară etc., doar/ci ŝine cont pe prezenŝa 

acestor activităŝi. Activităŝile externe sau sociopractice sunt cercetate de alte ştiinŝe: 

pedagogie, economie, sociologie, etc., sub aspect sociopractic şi nu intern/psihologic. 

Ştiinŝele care studiază activităŝile sociopractice trebuie în mod inevitabil să ŝină cont de 

aspectul psihologic al activităŝilor externe, însă să nu transforme sociopracticul/externul în 

obiect special de investigaŝie. Activitatea este cercetată/investigată de psihologie şi 

pedagogie sub diverse aspecte. Sub aspect al ştiinŝelor psihologice activitatea se examinează 

în contextul său ca un sistem de interacŝiuni şi integrare a proceselor psihice cognitive, 

afective, volitive, a atenŝiei şi a limbajului intern. Activitatea este modul fundamental de 

existenŝă a psihicului. Psihicul uman nu există decât prin activitate[3]. Viaŝa psihică se 

manifestă prin acŝiuni concrete pe care personalitatea le desfăşoară asupra realităŝii externe 

în cadrul exteriorizării proceselor interne. La rândul său construcŝia structurilor psihice 
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interne au la bază mecanismele interiorizării activităŝilor externe.  

    Trecerea externului în intern se realizează printr-un sistem de filtre de prelucrare de 

acceptare şi neacceptare, prin prisma stărilor motivaŝionale, se retransformă şi se readaptează 

permanent la activităŝile educaŝionale, pe de o parte, şi la procesele psihice, pe de altă parte. 

Schimbările educaŝionale sau externe contribuie la schimbările internului sau psihicului 

uman. Este cazul de menŝionat, că activitatea psihică posedă şi caracter independent de 

autoschimbare şi autodezvoltare în baza structurii motivaŝionale prezente la om, a 

interacŝiunilor dintre procesele psihice care permanent interreliŝionează. Autodezvoltare este 

rezultat al autoeducaŝiei. Acest fapt permite ca psihicul omului să posede capacitatea de 

autodezvoltare. Caracterul independent al activităŝii psihice umane permite de aşi autoforma 

propriile construcŝii mintale sau psihice de automodificare a externului. Omul îşi creează 

propriul comportament virtual în baza unor interese şi motive sau trebuinŝe personale, de 

grup sau sociale. De exemplu. În cercetarea procesului de formare a noŝiunilor chimice în 

conştiinŝa adolescenŝilor investigatorul examinează o cercetare psihologică şi nu pedagogică. 

    Faptul că formarea noŝiunilor ca proces intern se înfăptuieşte în condiŝiile instruirii şi se 

realizează în cadrul învăŝării, deci în contextul activităŝii pedagogice nu schimbă lucrurile. În 

acest caz pur şi simplu se concretizează domeniul psihologic. Acest domeniu îl reprezintă 

psihologia pedagogică. Dacă cu studiul noŝiunilor se va ocupa cercetătorul pedagog, el va lua 

în calitate de obiect de studiu activitatea externă, legată de folosirea sau aplicarea 

mijloacelor pedagogice în rezultatul aplicării cărora se vor forma aceste noŝiuni în conştiinŝa 

personalităŝii elevului. 

    Atât pedagogia cât şi psihologia se referă la/către domeniul - ştiinŝa despre om, în/sau sub 

diverse aspecte. Psihologia examinează structura psihică a personalităŝii, activitatea 

psihicului uman, iar pedagogia investighează activitatea educaŝională sau activitatea 

sociopractică ca proces orientat de formare a personalităŝii. În cadrul investigaŝiilor 

pedagogice se obŝin noi idei, concepte cunoştinŝe ştiinŝifice de ordin pedagogic. În 

construirea normelor de activitate pedagogice ştiinŝele educaŝiei 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 

educaŝie şi instruire şi nu de ordin psihologic. 

    Cunoştinŝele psihologice sunt prezente în toate elementele şi procedurile de fundamentare 

ale teoriei educaŝiei şi didacticii. Însă în fiecare poziŝie şi la fiecare nivel factorul de bază îl 

reprezintă conceptele sau teoriile pedagogice. Rezultatele altor ştiinŝe se răsfrâng şi se 

reflectă asupra sistemului de fundamentare a practicii, în cadrul activităŝilor şi rezultatele 

cercetărilor pedagogice. 

    Ştiinţa şi practica educaţională. Frecvent ne întâlnim cu afirmaŝia că ştiinŝele pedagogice 

nu se sprijină/reperează pe ştiinŝele psihologice, fapt care frânează realizarea oprimă a 

principiului - centrarea educaţiei pe elev. Această afirmaŝie reprezintă o confuzie care reiasă 

din faptul că unii cercetători pedagogi nu evidenŝiază/nu specifică în măsura cuvenită 
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reperele pedagogice de cele psihologice, pe de o parte, şi sprijinul pedagogului practician pe 

conceptele psihologice în activitate educaŝională, pe de altă parte. 

    Pedagogul practician permanent apelează la  cunoştinŝele psihologice după necesităŝi în 

activitatea practică. El face apel la cunoştinŝe şi din  alte ştiinŝe - filosofie, sociologie, 

metodicile pe obiecte, etc. în dependenŝă de situaŝia concretă educaŝională[5]. 

    Cunoştinŝele psihologice servesc ca sursă de construire şi elaborare a Modelelor 

pedagogice teoretice şi practice. Astfel în elaborarea  unor îndrumări metodice destinate 

pedagogilor practicieni este necesar de ŝinut cont de caracteristicile specifice a elevilor de o 

anumită vârstă. Preponderent psihologia poate oferi pedagogului informaŝii, date, idei, 

concepte concrete privitor la utilizarea în activitatea teoretică şi practică privitor la starea şi 

nivelul de dezvoltare a proceselor psihice: percepŝia, memoria, înŝelegerea, caracterul etc. 

Activitatea psihicului uman este generată de influenŝa factorilor externi sau sociopractici şi-n 

special de educaŝie şi instruire. Interiorizarea influenŝilor educaŝionale (obiectivele, 

conŝinuturile metodele şi procedeele) contactează/interrelaŝionează internul şi externul, se are 

în vedere activitatea educaŝională cu activitatea psihicului uman. La fel şi în cadrul 

exteriorizării are loc interacŝiunea proceselor cognitive, volitive, a atenŝiei şi a 

limbajului[3;5]. 

   Cunoştinţele psihologice sunt prezente la toate etapele de fundamentare a practicii 

pedagogice. Cunoştinŝele psihologice servesc ca sursă de construire a Modelelor teoretice în 

ştiinŝele pedagogice. Elaborarea recomandărilor pentru cadrele didactice necesită de a ŝine 

cont de caracteristicile psihologice a elevilor de o anumită vârstă. Psihologia oferă 

pedagogului informaŝia necesară pentru activitatea ştiinŝifică şi practică. Pedagogia nu poate 

ignora psihologia şi invers. În continuare vom ilustra şi caracterizaa printr-un construct 

funcŝional relaŝiile pedagogiei şi  psihologiei privitor la formarea atitudinilor morale la 

personalitate. În plan pedagogic  atitudinile pot fi definite ca un sistem de relaŝii sau 

raporturi subiective ale personalităŝii / grupului de oameni acŝional cognitive, afective şi 

comportamentale de ordin moral, ecologic, profesional etc., de evaluare şi valorizare a 

fenomenelor şi proceselor din lumea înconjurătoare. Atitudinile exprimă valoarea / 

semnificaŝia personală, de grup şi socială a fenomenelor, proceselor şi rezultatele lor. 

Atitudinile morale în plan pedagogic  reprezintă un sistem de acŝiuni  cognitive, afective şi 

comportamentale ale personalităŝii. Atitudinile morale în plan psihologic reprezintă un 

sistem de  procese iteriorizate, structuri sau mobiluri psihice ale personalităŝii cognitive, 

afective şi comportamentale de ordin moral (comportament virtual sau proiecte de activitate 

morală). 

     Relaŝia sau raportul dintre planul extern/pedagogic şi planul intern/psihologic al 

atitudinilor morale sau dinamica extern – intern a atitudinilor morale poate fi redată după 

următoarul model: 
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Atitudinea morală în plan extern                                      Atitudinea morală în plan intern,   

sau acţional se manifestă prin:                                      în planul conştiinţei se manifestă prin: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Structura atitudinilor morale 

Atitudinile de viaŝă (din planul extern) se interiorizează şi formează sfera atitudinală/ 

motivaŝională a personalităŝii. În planul intern (al conştiinŝei) atitudinile se modifică, se 

generalizează, obŝin valoare / semnificaŝie şi se schimbă permanent.  În planul conştiinŝei 

atitudinile se ierarhizează în dependenŝă de valoarea lor personală, de grup şi socială. 

Atitudinile în planul conştiinŝei modelează acŝiunile externe, mobilizează intenŝiile 

comportamentale, activizează, organizează şi direcŝionează comportamentul real. Ele 

evaluează fenomenele, procesele, obiectele din lumea înconjurătoare şi servesc ca mijloc sau 
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factor de autorealizare şi de valorificare a propriului potenŝial. În cadrul exteriorizării, 

atitudinile morale la fel se supun unor schimbări/modificări. Ele sunt de alt nivel de 

dezvoltare şi putere energetică. Acŝiunile cognitive, afective şi comportamentale sunt de alt 

gen şi nivel de dezvoltare şi nu-s identice întocmai cu cele din planul intern, din planul 

conştiinŝei[2]. 

    Omul nu se comportă întotdeauna în conformitate cu motivele formate sau create. 

Comportamentul real este determinat de valoarea fenomenelor, proceselor, obiectelor pentru 

sine şi alŝi oameni, de satisfacerea sau nesatisfacerea  trebuinŝelor, de ierarhia lor valorică 

personală, de grup şi socială, de condiŝiile permanent schimbătoare de viaŝă şi activitate ale 

omului. Comportamentul real este determinat de nivelul de formare / dezvoltare a fiecărei 

componente a atitudinilor din planul intern: cognitivă, afectivă şi conativă (experienŝa 

proiectată); de corelarea şi articularea acestor componente. 

    Între componentele atitudinilor morale nu există relaŝii de echilibru conform nivelului de 

dezvoltare, după valoare, modalităŝi şi intensitate de manifestare, după durabilitate şi aria de 

manifestare. Fiecare componentă poate avea divers nivel de dezvoltare (cognitivă: 

reprezentări, noŝiuni, judecăŝi, sisteme de idei şi cunoştinŝe etc.; motivaŝional-afectivă: 

aspiraŝii, stări afective, opinii, convingeri şi idealuri; conativă: sistem de acŝiuni şi fapte). 

Componenta conativă traduce într-un  sistem de acŝiuni şi fapte pe celelalte două. Atitudinile 

ajută omului să selecteze din lumea înconjurătoare fenomenele, procesele şi obiectele de 

valoare personală. Din această cauză atitudinile morale au natură duală: pozitive şi negative. 

Atitudinile în planul intern / în planul conştiinŝei, reprezintă un comportament virtual / model 

de activitate, iar în planul extern ele reprezintă un sistem de acŝiuni şi fapte,  reacŝii motorii, 

verbale şi afective. În plan pedagogic  atitudinile pot fi definite ca un sistem de relaŝii sau 

raporturi subiective ale personalităŝii, grupului de oameni acŝional cognitive, afective şi 

comportamentale de ordin moral, ecologic, profesional etc., de evaluare şi valorizare a 

fenomenelor şi proceselor din lumea înconjurătoare. Psihologia studiază atitudinile sub 

aspect psihologic, iar pedagogia sub aspect pedagogic sau sociopractic. 

    Pedagogia ca ştiinŝă socioumană posedă relaŝii de cooperare la nivel teoretic şi practic cu 

toate ştiinŝele umane, socioumane, sociale comunicării etc. În cea mai mare măsură sfera de 

interdisciplinaritate a pedagogiei  include raportul de cooperare cu psihologia. 

   Astfel, psihologia educaŝiei studiază procesul instructiv şi educativ strict din perspectivă 

psihologică. Psihologia educaŝiei constituie principala sursă de informaŝie pentru pedagogie. 

Metodele, procedeele, mijloacele de învăŝământ trebuie, în primul rând, evaluate şi validate 

din perspectivă psihologică. Astfel, există certitudinea eficienŝei actului educativ. La rândul 

său, pedagogia ca ştiinŝă şi practica educaŝională reprezintă sursa principală de informaŝii 

pentru psihologia educaŝională. Datele şi faptele educaŝionale obŝinute şi interpretate în mod 

adecvat pot constitui suporturi pentru dezvoltarea teoriilor psihologice. Evoluŝia pedagogiei 

reprezintă un suport eficient de determinare a direcŝiilor de cercetare ulterioare pentru 

psihologia educaŝională experimentală. 
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      Experimentul de constatare, inclusiv şi studiul surselor pedagogice, pe de o parte, şi al 

surselor psihologice, pe de altă parte ne oferă date mai mult sau mai puŝin veridice referitor 

la nivelul şi caracteristicile dezvoltării personalităŝii sub diverse aspecte: intelectual, moral, 

ecologic, igienic etc. Această informaŝie sau fapte iniŝiale servesc ca punct de plecare în 

elaborarea, schimbarea şi modificarea permanentă a condiŝiilor, strategiilor, metodelor şi 

procedeelor, obiectivelor şi conŝinuturilor, formelor de educaŝie. Experimentul formativ este 

orientat spre a contribui, a obŝine şi genera un rezultat educative sporit, pentru a ameliora 

procesul dezvoltării personalităŝii. Efectul aşteptat se confirmă în baza experimentului de 

control prin care observăm cantitativ şi calitativ eficacitatea funcŝională a intervenŝiilor 

pedagogice realizate/implementate în cadrul experimentului formativ. Validarea 

intervenŝiilor pedagogice poartă caracter de tendinŝe care sunt recomandabile pentru cadrele 

didactice şi alŝi agenŝi educaŝionali. Sistemul de instrumentalii aplicate în cadrul 

experimentului formativ sunt particularizate de un standard concret: pedagog/educator şi 

elevi  concreŝi, situaŝii şi condiŝii specifice educaŝionale etc. Tendinŝele fundamentate 

experimental se transformă în idei, concepte, principii ŝi reguli teoretice recomandabile 

pentru pedagogii cercetători şi pentru cadrele didactice/pedagogii practicieni. Prin acest 

exemplu am reflectat un aspect important a relaŝiei pedagogiei cu psihologia. 

   Concluzii: Pedagogia ca ştiinŝă şi ca activitate practică nu poate evita/neglija psihologia şi 

invers. Domeniile de activitate ale pedagogiei şi psihologiei sau lărgit simŝitor şi cuprind 

toate sferele de viaŝă, toate tipurile de activităŝi socioumane. 

   Îmbunătăŝirea practicii educaŝionale este posibilă în baza realizărilor ştiinŝelor psihologice. 

Conceptele psihologice se aplică în activitatea de educaŝie şi instruire în mod 

indirect/mijlocit. Iniŝial ele se transformă în principii şi reguli, se reflectă în metodele şi 

tehnicile de instruire şi educaŝie la nivel de metodici concrete. 
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DIMENSIUNI VALORICE ALE INTERESULUI COGNITIV LA VÂRSTA 

PREȘCOLARĂ 
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Rezumat: Materialul „Dimensiuni valorice ale interesului cognitiv la vârsta preșcolară‖ expune o viziune 

asupra problematicii interesului cognitiv la general, și în particular, interesul cognitiv la vârsta preșcolară. 

Sunt analizate diverse abordări cu referire la definirea interesului cognitiv, a componentelor structurale, 

etapele de dezvoltare. De asemenea sunt examinate condițiile de realizare a procesului de dezvoltare a 

interesului cognitiv, în special la  copiii de vârstă preșcolară mare. Traversarea științifică a conceptelor de 

„interes‖, „interes cognitiv‖, generează abordări care să cuprindă cât mai multe caracteristici pentru perioada 

preșcolară. Sunt examinate mai multe dimensiuni ale interesului cognitiv, unele clasificări ale formelor de 

manifestare a interesului cognitiv, componenții și indicatorii de manifestare a interesului cognitiv la copiii de 

vârstă preșcolară mare.    

Abstract: The article „Valorical dimensions of cognitive interest in the pre-school age‖ exposes a view on 

the problem of cognitive interest in general, and in particular, cognitive interest at preschool age. Various 

approaches regarding the definition of cognitive interest, structural components, development stages are 

analyzed. Also, the conditions for carrying out the process of developing the cognitive interest are examined, 

especially at the children of preschool age. The scientific crossing of the concepts of „interest‖, „cognitive 

interest‖, generates approaches that include as many characteristics as possible for the pre-school 

period. Several dimensions of cognitive interest are examined, some classifications of forms of manifestation 

of cognitive interest, components and indicators of manifestation of cognitive interest at preschool children. 

Cuvinte-cheie: interes, curiozitate, interes cognitiv, formațiuni psihologice, comportament volitiv,  motive, 

reacții înnăscute, forme de manifestare a interesului cognitiv, interes activ stabil, interes personal, 

componenții interesului cognitiv. 

Keywords: interest, curiosity, cognitive interest, psychological formations, volitional behavior, motives, 

innate reactions, forms of manifestation of cognitive interest, stable active interest, personal interest, 

components of cognitive interest. 

Introducere. Comisia Internațională pentru Educație, cu prilejul unui raport către 

UNESCO, atrage atenția că în seolul XXI se va revoluționa domeniul  informațiilor, al 

transferului și al stocării acestora. Iar educația, pe lângă faptul că „va trebui să transmită, 

eficient și extins, un volum tot mai mare de cunoștințe și de informații adaptate unei 

civilizații puse în mișcare de cunoaștere‖, va trebui și, „să pună la dispoziția oamenilor 

instrumentele de orientare‖ în lumea aflată în permanentă mișcare. Sau, așa după cum 

menționează G. Steiner-Khamis, școala viitorului va fi centrată pe pregătirea pentru 

performanță (capacități, abilități, competențe, strategii cognitive), pentru dezvoltarea 

mecanismelor interne de procesare a informațiilor [4]. 

Noile documente de politici în educația timpurie, adoptate de curând în republica 

Moldova sunt focusate cu precădere pe formarea unei personalități care să fie suficient de 

bine pregătită pentru a participa la viața modernă. Din acestă perspectivă, educația cognitivă, 

ca nouă dimensiune a educației generale, sprijină căutarea răspunsurilor la provocarea: cum 

să devină copilul subiect al activității cognitive (de cunoaștere), cum să construiască această 

cunoaștere, cum să se autoaprecieze și autoformeze? În acest sens, educatorul, deși, este 
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preocupat mai ales de aspectul normativ al realizării curriculumului, el trebuie să faciliteze, 

să îndrume cunoașterea activă a fiecărui copil. Din acest punct de vedere, dezvoltarea 

interesului cognitiv la copii vine să completeze dimensiunile educației preșcolare, în raport 

cu politicile educaționale, inclusiv cu „Standardele de învăŝare şi dezvoltare a copilului de la 

naştere până la 7 ani‖, și  unde se specifică că preșcolarul trebiue: să identifice relația 

cauză-efect în urma unor interacțiuni cu obiecte, fenomene, oameni; să observe, să compare 

și să evalueze acțiuni, evenimente și experiențe; să valorifice experiențele acumulate în 

diverse contexte; să genereze soluţii pentru diverse situații, probleme, întrebări; să 

folosească instrumente specifice pentru investigarea mediului; să facă generalizări şi  

predicţii în baza celor observate [1;5]. În acest sens,  menționăm în mod deosebit că 

interesul cognitiv, reprezintă o dimensiune importantă în formarea unei personalități 

complexe la vârsta preșcolară. Prin urmare, vârsta preșcolară constituie o perioadă benefică 

pentru dezvoltarea interesului cognitiv, care, în primul rând, presupune dezvoltarea la copii a 

curiozității și a motivației cognitive. 

Fundamentarea teoretică 

Termenul interes este format din două structuri lingvistice provenite din limba latină: 

inter şi esse care înseamnă „a fi la mijloc, a fi între‖, ceea ce exprimă „relaŝia utilă dintre 

organism şi mediu‖. Din perspectivă psologică ar însemna starea sufleteasă născută între 

individ și obiect. Noțiunea însă nu poate fi luată stricto-semo căci interesul nu-și are izvorul 

în obiectul exterior ci în noi (în interior). Obiectele, doar determină formarea interesului, în 

caz contrar ar însemna că același obiect să intereseze pe toată lumea. În acest sens, am putea 

afirma că interesul este o predispoziție înnăscută a unui individ într-o anumită direcție, deși 

nu susținem această opinie. 

În dicŝionarul explicativ al limbii române, interesul este definit ca 1. Dorință arzătoare 

de a cunoaște și de a înțelege pe cineva sau ceva. 2. Calitatea de a deștepta atenția, a stârni 

curiozitatea prin importanța, frumusețea, varietatea lucrului, a problemei, a acțiunii etc. 3. 

Orientare activă și durabilă a cuiva spre anumite lucruri, dorință de a le cunoaște și înțelege. 

Această definiŝie ne îndreptăŝeşte să constatăm o iradiere masivă a specificului interesului, 

care poate fi văzută şi înŝeleasă printr-o analiză detaliată, complexă. 

Din perspectivă filosofică „interesul‖ este examinat în corelație cu necesitățile și 

valorile care pătrund în diferite sfere ale vieții societății și ale activităților individului. Cu cât 

sunt mai diverse interesele omului, cu atât mai largă este viața societății exprimată în știință, 

artă, tehnologie, cultură etc. Filosofii francezi C. A. Helvetius, P. H. Holbach, C.D. Diderot, 

întreprind prima tentativă de a explica viaŝa socială cu ajutorul intereselor. În acest sens, 

interesul, susține  P. H. Holbach, este unicul mobil al acţiunilor omeneşti, de care îşi leagă 

bunăstarea sa. După G. W. Hegel, interesul este ceva mai mult decât conŝinutul intenţiei şi 

conştiinţei, manifestându-se în rezultatul final al faptelor umane [Apud, 7].  

În dicționarul de psihologie interesul este definit ca raport de corespondenţă între 

cerinţele interne, tendinţele subiectului şi o serie de obiecte şi acţiuni, astfel încât subiectul 
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se orientează activ şi din proprie iniŝiativă spre obiectele sau acŝiunile respective, iar acestea 

prezintă o valenţă majoră pentru subiect, îl atrag şi-i dau satisfacŝie. Deci, interesul reuneşte 

trebuinţe, motive, tendinţe, scopuri într-o modalitate relativ stabilă de raportare activă la 

ceva, după un criteriu de ordin utilitar sau hedonistic. Deşi interesul se constituie în raport cu 

anumite trebuinŝe, ele nu sunt reductibile la trebuinŝe şi motive întrucât, modelându-se 

social, se prezintă ca relaŝii sau atitudini [3]. 

Potrivit cerectărilor în psihologie, constatăm mai mulți autori (W. James, Ed. 

Claparède, S. Hall, D. Selli, A. Binet, E. Meiman, V. Preyer etc.), care au avansat ideea 

legăturii intereselor cu reacțiile înnăscute la anumiți stimuli. În opinia cercetătorului W. 

James, la baza interesului stau predispozițiile înnăscute și capacitățile, iar educația poate 

doar să dezvolte ceea ce i s-a dat copilului de la natură. Ed. Claparède definește interesele ca 

pe niște necesități. Totodată, autorul susține că interesele pot fi de ordin inferior (animalic), 

instinctive și de ordin superior (spirituale). Din această perspectivă, cercetătorul observă că 

există perioade de vârstă constante în dezvoltarea intereselor, care se manifestă la un 

moment dat, și se schimbă, odată cu trecerea la o altă perioadă de vârstă. Având o bază 

înnăscută, acestea apar și se dezvoltă independent de educație [Apud, 2, p. 159]. Prin 

urmare, conform afirmației autorului, pedagogul doar exersează activitățile ce corespund 

intereselor copilului și, suscită interesul pentru aceste activități care nu sunt date sub formă 

de instincte. 

Cosubstanțială abordării anterioare este și opinia lui E. Thorndike. Deși susține că 

interesele sunt înnăscute, autorul admite că pot fi și dobândite. Relația dintre atracție și 

interes, autorul o identifică cu relația dintre manifestările înnăscute și cele dobândite [8, 

p.98]. 

Din cele expuse mai sus, este evident faptul că autorii condiționează dezvoltarea 

intereselor la copil cu factorul biologic (predispozițiile înnăsute). Motivele 

comportamentului copiilor sunt considerate ca fiind înnăscute, ceea ce ar conduce la 

diminuarea rolului educației în organizarea sistemică a procesului de dezvoltare a intereselor 

cognitive la copii, la neglijarea activismului acestora, fapt cu care nu putem fi de acord.  

Printr-o semnificație descriptivă în vederea înțelegerii genezei „intereselor‖, O. 

Decroly a dezvoltat o teorie a intereselor, care a devenit baza unui sistem educațional 

original. Pentru a satisfacere interesele copiilor, cercetătorul a elaborat conceptul de „centre 

de interes‖, care au fost folosite în activitatea practică a instituțiilor de învățământ. În acest 

sens, autorul, afirmă că fiecare „centru‖ este o totalitate de obiecte care ar corespunde în 

mare patre intereselor copiilor, iar punctul de plecare sunt necesitățile acestuia [Apud, 2, p. 

155]. 

Într-o altă deturnare psihologică, ipostaziind fenomenul la care ne referim, А. 

Анастасиев vorbește despre interese ca despre un „act psihologic complex‖, din 

componența căruia face parte activitatea rațională sau cognitivă; în al doilea rând, așa-

numita atenție activă, interesul fiind determinat de activitatea voinței; în al treilea rând, este 
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nevoie de participarea constantă a sentimentelor, fapt care este imposibil în lipsa simpatiei 

unei persoane pentru obiectul gândirii; sentimentele în acțiunea de interes reprezintă forța 

hotărâtoare, rațiunea ocupă al doilea loc, iar voința, a treia poziție. Deci putem constata că 

semnificația interesului la vârsta preșcolară constă în atitudine stabilă, pozitivă și emoțională 

a copilului față de un obiect/fenomen. În felul acesta, emoția reprezintă forța motrice care, 

pe de o parte, stimulează copilul să acționeze, pe de altă parte, inhibă procesul de 

cunoaștere. Cu alte cuvinte, emoŝiile susțin acțiunile intelectuale și intenționate ale copilului 

sau, dimpotrivă, le frânează. Factorul emoțional determină atractivitatea față de obiect, însă 

caracteristicile intelectuale și cele volitive impulsionează direcționare cognitivă a copilului 

[ibidem, p.157]. 

Informațiile culese în baza diverselor opinii și idei formulate de către cercetătorii și 

specialiștii în domeniu condiționează o apreciere complexă a conceptului interes. Prin 

urmare, ceea ce au în comun toate definițiile despre interes este relaţia dintre componentul 

intelectual, emoțional și volitiv. Aceste trei componente ale interesului nu constituie 

elemente separate, ci un tot întreg, care relaționează între ele. Prin urmare, interesul este o 

formațiune complexă, personală, de tip polistructural, care, pe de o parte,  implică 

dezvoltarea proceselor psihice interne ale personalității: intelectual, emoțional și volitiv, pe 

de altă parte, reflectă atitudinea individului față de obiectele și fenomenele din mediu 

încănjurător. Interesele se dezvoltă pe parcursul vieții. 

Trebuie să precizăm că analiza pe plan general al conceptului „interes‖ ne conduce și la 

alte fenomene, cum ar fi „curiozitatea‖. În această perspectivă, chiar și cea mai neânsemnată 

manifestare de interes (față de ceva) se bazează pe curiozitate și, de asemenea, dorința de a 

afla, de a vedea ceva nou, interesul pentru ceva – toate aceasta, la fel sunt manifestări de 

curiozitate. 

În dicționarul explicativ al limbii române, termenul curiozitatea este definit ca interes; 

dorință de a afla; a fi atent; a căuta, a cerceta, a scruta, a tatona, a sonda. Din semnificațiile 

prezentate rezultă că aplicaŝiile conceptului de curiozitate se află în perimetrul activităŝii de 

satisfacere a interesului, de valorificare, care, după cum se ştie, se realizează şi în scopul de 

solicita atenția. Totodată, curiozitatea este prezentată ca fiind sinonimă cu interesul. 

De asemenea, trebuie să mai menŝionăm că conceptele de „interes” și „curiozitate” 

deseori sunt utilizate prin substituire, ambele având la bază atitudinea de investigare. 

Curiozitatea a fost în mod constant recunoscută ca un motiv critic care influențează 

comportamentul uman atât în mod pozitiv, cât și negativ, în toate etapele ciclului de viață. 

Curiozitatea este identificată ca o forță motrice a dezvoltării copilului și ca una dintre cele 

mai importante surse pentru realizarea educației. 

În concluzie, putem menŝiona, că deși interesul şi curiozitatea sunt două concepte 

abordate ca fiind sinonime, totuşi sunt unele elemente care le diferenŝiează. Curiozitatea 

constituie rădăcina biologică din care se va dezvolta sub influenŝa condiŝiilor socio-culturale 

şi a educaŝiei, pe când „interesul” de cunoaştere, reprezintă, „interes cognitiv‖.  
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Problema interesului cognitiv este în atenția mai multor cercetători, care abordează în 

mod diferit, în funcŝie de componenta luată drept bază: W. James, J. Dewey, Ed. Claparede, 

O. Decroly, E.Strong L.Gordon, А. Леонтьев, U. Şchiopu, E. Joița, care au analizat 

fenomenul interesului cognitiv, etapele de dezvoltare la diferite perioade de vârstă; E. Key, 

M. Montessori, J. Piaget, Г. Щукинa, Б. Ананьев, Л. Божович, Е.Кригер, care au examinat 

factorii ce determină apariția interesului cognitiv la vârsta preșcolară. În lucrările 

cercetătorilor И Березина, Т. Куликовa, M. Şevciuc sunt formulate criteriile, în baza cărora 

se realizează evaluarea nivelului de dezvoltare a interesului cognitiv la copiii de vârstă 

preșcolară. La acestea se adaugă și cercetările cu referire la premisele apariției manifestărilor 

de interes cognitiv la vârsta preșcolară (Н. Поддьяков, Т. Ерофеевой, С. Николаевой). 

Astfel subliniind complexitatea acestui proces, cercetătorii susțin, pe bună dreptate, că 

interesul cognitiv trebuie dezvoltat, începând cu vârsta preșcolară, în caz contrar, această 

categorie de copii, în treapta primară de învățământ vor întâmpină dificultăți în adaptarea la 

activitatea de învățare, scade activismul intelectual al copiilor, a motivației pentru învățare. 

Natura fenomenologică a interesului cognitiv în context psihopedagogic a fost 

interpretată de В. Дмитриенко și Е.Меньшиковa, care leagă conținutul conceptului cu 

noțiunea de motiv, bazat pe „nevoia cognitivă înnăscută‖ [17, p. 217–273]. Prin urmare, 

interesul cognitiv reprezintă o formațiune personală, care se dezvoltă exclusiv în procesul de 

educație, și nu este dată individului ca o predispoziție înnăscută. În alt cadru de cercetare a 

capacităților generale ale copiilor de vârstă preșcolară, interesul cognitiv este abordat ca o 

condiție internă a subiectului activității. Ceea ce contează pentru interesul cognitiv sunt 

funcțiile, care au rol de a provoca, organiza, stimula, direcționa și de a regla acțunile 

copilului [11, p. 39]. 

Specificul interesului cognitiv constă nu într-o simplă cunoaștere a obiectului sau a 

realității. Chintesența interesului cognitiv este  procesul cunoașterii, care se caracterizează 

prin dorința individului de a pătrunde în natura fenomenelor (nu doar a consuma informații), 

dorința relativ stabilă pentru studierea profundă, constantă a acestora [22, p.25]. 

Este oportun să menționăm faptul că interesul cognitiv mai implică formarea diverselor 

relații personale: atitudini selective față de un domeniu sau altul, față de activitatea 

cognitivă, comunicarea cu parteneri în cadrul cunoașterii. Pe această bază se formează 

înțelegerea mediului ambiant, viziunea asupra lumii, perspectivele lumii și atitudinea lumii, 

iar caracterul activ determină interesul cognitiv. Mai mult, stimulând toate procesele psihice, 

interesul cognitiv impulsionează transformarea realității prin activitate. Astfel în activitatea 

intelectuală se prodice: valorificarea, intuiția, abordarea cercetării, dorința de a rezolva 

probleme etc. Miezul central al interesului cognitiv este informarea, tatonarea elementelor 

noi [ibidem, p. 30]. Ш. А. Амонашвили  de asemenea consideră interesul cognitiv ca o 

configurație a dorinței personale, ca un vector al căutării independente, de cunoaștere a 

secretelor, rezolvarea sarcinilor dificile și dezvoltarea unei viziuni personale [9]. 

M. Şevciuc apreciază interesul cognitiv ca o necesitate a personalităŝii de a se ocupa de 
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un anumit domeniu al fenomenelor, de un anumit gen de activitate care-i aduce satisfacŝie; 

este un puternic motiv al activităŝii sub influenŝa căruia toate procesele psihice au loc 

deosebit de intensiv, iar activitatea devine captivantă şi productivă [6]. 

Prin urmare, interesul  cognitiv este o formațiune personală, a cărei structură include 

orientarea selectivă a individului, o activitate cognitivă stabilă și dorința de a pătrunde în 

esența cunoașterii. Interesul cognitiv nu se dă de la naștere, ci se formează în procesul vieții 

și se dezvoltă în condițiile existenței sale sociale. 

Într-o analiză pertinentă a acestei probleme, О. Шевченко stabilește trei componente a 

interesului cognitiv: 

 Intelectual (se expune în activitatea intelectuală, se manifestă prin căutări active în 

rezolvarea unei sarcini, prin acțiuni de cercetare, dispus față de rezolvarea unei sarcini); 

 Emoțional (se manifestă prin emoții de mirare, prin sentimente de așteptare a 

nuolui, prin sentimente de bucurie și succes intelectual);  

 De reglare – volitiv (presupune dovada cunoașterii: mișcare treptată, manifestări de 

voință, depășirea unor dificultăți și obstacole în realizarea sarcinii intelectuale [21]. 

Pe de altă parte, autoarea desemnează unele caracteristici distinctive ale interesului 

cognitiv la vârsta preșcolară mare: 

 Legătura cu valorile emoționale umane (emoțiile intelectuale, pasiunea, 

concentrarea, bucuria intelectuală, perceperea emoțională a obiectelor/fenomenelor); 

 Gradul de orientare a copiilor la obiecte sau activități de cunoaștere (interes față de 

obiect sau activitate); 

 Orientarea la scopul activității, responsabilitate față unele părți ale activității 

(presupune activism, independență, selectivitate, conștientizare, tendința de a realiza o 

sarcină care necesită un anumit efort) [ibidem, 21, p.34]. Toate aceste caracteristici sunt 

importante în actul de manifestare a interesului cognitiv, totodată se condiționează reciproc 

și interacționează între ele. 

Atitudinea selectivă a copilului în procesul de cunoaștere a obiectelor/fenomenelor și 

gradul de influență a acestor acțiuni asupra personalității determină succesiunea stadiilor de 

dezvoltare a interesuluui cognitiv la vârsta preșcolară: curiozitatea – curiozitatea de a 

cunoaște - interesul cognitiv - interesul teoretic. 

Preocupările pentru definirea etapelor de dezvoltare a interesului cognitiv, au condus la 

identificare a trei gupe: 

 Comportamentul cognitiv și  acțiunile copilului se manifestă nemijlocit în cadrul 

activității de cunoaștere; 

 Comportamentul cognitiv și  acțiunile copilului se manifestă în afara activității de 

cunoaștre; 

 Comportamentul cognitiv și  acțiunile copilului se manifestă ca urmare a 

influențelor interesului cognitiv față de o activitate sau alta [15, p.. 65]. 
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Important pentru cunoașterea mecanismului funcționării interesului cognitiv este 

cunoașterea formelor de manifestare a lui. În funcție de formele de manifestare a interesului 

congitiv Л. Божович distinge două forme principale, care reprezintă etapele succesive ale 

dezvoltării lui: situativ – se manifestă ca urmare a caracteristicilor externe ale obiectelor; 

personal – este caracteristică înțelegerea sensului activității, a semnificației personale și 

sociale [12, p.20-55]. 

O clasificare relevantă a intereselor cognitive a fost elaborată de Г. Щукина [22]: 

 Situativ – reprezintă o experiență episodică. 

 Interesul activ stabil – implică atitudinea emoțional-cognitivă  ca atitudine cognitivă 

emoțională față de disciplină, obiect sau activitate. 

 Personal – ca parte a personalității. 

Una din caracteristicile semnificative ale acestei clasificări este stabilitatea, care reflectă 

specificul interesului din punct de vedere subiectiv și personal. Interesul stabil impulsionează 

copilul spre acțiune, determină viziunea sa asupra lumii. 

Mai constatăm că, dezvoltarea interesului cognitiv la copiii de vârstă preșcolară se 

produce mai eficient, în cazul când activitatea de joc are caracter integrativ, pe de o parte, 

include componenta intelectuală, pe de altă parte, componenta creativă [16]. 

Prin urmare, vârsta preșcolară este o perioadă unică, valoroasă în viața copilului, aici se 

pun bazele care determină principalele tendințe în dezvoltarea sa ulterioară. În această 

secvență de timp la copil se formează cunoștințe despre mediul ambiant, anumite atitudini 

față de oameni, tipuri de activitate, abilități de comportament adecvat. Datorită acuității 

percepției mediului și a imaginației expresive, vârsta preșcolară mare se caracterizează prin 

posibilități ridicate în dezvoltarea interesului cognitiv la copii [19, p. 45-52]. Cu toate 

acestea, interesul cognitiv are impact asupra tuturor proceselor psihice: memoria, atenția, 

gândirea, imaginația [18]. Pin urmare, interesul cognitiv interacționează cu memoria, care 

păstrează cunoștințele acumulate. Forța motrică privind dezvoltarea interesului cognitiv este 

imaginația și gândirea, fapt care este posibilă manifestarea inventivității, inițiativei, 

independenței în activitate. În asemenea circumstanțe se observă identificarea interesului cu 

activitatea cognitivă care vizează descoperirea a ceea ce este încă necunoscut. 

Se pare oportun în această logică să punem în discuție și rolul întrebărilor copiilor în 

procesul de dezvoltare a interesului cognitiv. De fapt, vârsta preșcolară mare reprezintă o 

perioadă însemnată în evoluția întrebărilor. Copilul stăpânește o poziție voluntară în 

formularea întrebărilor, orientate spre analiza diverselor situații problematice. În această 

perioadă se produce trecerea la alte tipuri de întrebări: de la punerea întrebărilor, la întrebări-

supoziții, de la întrebări adresate unei persoane, la întrebări adresare  sie însuși. De aceea 

este important să prezentăm unele caracteristici ale întrebărilor copiilor: 

 Generează interesul cognitiv: formulând sie însuși, altcuiva s-au „naturii‖; un 

indicator concret de prcepere a problemei de către copil; 
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 Mijloc de apariție a reflecției și anticipării, cu alte cuvinte, prelucrarea de către 

copil în plan intern a ceea ce el deja cunoaște, identificarea procesul de cunoaștere (sau 

obținere) a răspunsului; 

 Mijloc de formulare a unui scop (a formula necunoscutul drepr scop al activitîții de 

cunoaștere pentru a căuta răspuns la întrebările apărute); 

 Capacitatea de a verbaliza gândurile personale. În acest caz, vor fi respectate trei 

tipuri de cerințe: sintactică - formularea corectă a întrebării conform normelor gramaticii 

limbii materne și a regulilor vorbirii; semantic – propune interlocutorului o semnificație 

clară a sensului întrebării; pragmatic – determină utilitatea practică a problemei (întrebarea 

de înțelegere, îndoială, problematizarea situației cognitive etc.); 

 Determină stabilirea relațiilor de comunicare interpersonală; 

 Condiționează exprimarea interesului față de conținutul cognitiv [13, p. 40–51.]. 

Din analizele asociate perspectivei interesului cognitiv la vârsta preșcolară face parte și 

interesul circumstanțial. Caracteristic acestei forme este tendința copilului de a se extinde și 

a se aprofunda în cunoașterea obiectelor și fenomenelor pentru a obține stabilitate [14, 

p.16]. Ca urmare, interesul cognitiv devine una dintre forțele motrice în dezvoltarea 

intelectuală și comportamentală a copilului [10, p.16]. În așa fel, reflecțiile copilului obțin 

caracter de explorare, de rezolvare a sarcinilor cognitive, îmbinate cu efortul volitiv. 

Reflecțiile analitice expuse în acest demers, probează ca impotrante următoarele concluzii:  

 Interesul cognitiv, reprezintă o dimensiune importantă în formarea unei 

personalități complexe la vârsta preșcolară; 

 Interesul cognitiv reprezintă o formațiune personală, care se dezvoltă exclusiv în 

procesul de educație, și nu este dată individului ca o predispoziție înnăscută; totodată 

interesul cognitiv este abordat ca o condiție internă a subiectului activității. 

 Semnificația interesului cognitiv la vârsta preșcolară constă în atitudinea pozitivă 

și emoțională a copilului față de obiecte/fenomene;  

 Vârsta preșcolară reprezintă o perioadă semnificativă în vederea dezvoltării la 

copii a interesului cognitiv, aici se pun bazele care determină principalele tendințe în 

dezvoltarea sa ulterioară.  
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ASPECTE TEORETICE ALE EDUCAȚIEI MORALE SPECIFICE VÂRSTEI 
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Rezumat: Esenţa educaţiei morale constă în crearea unui cadru adecvat interiorizării componentelor moralei 

sociale în structura personalităŝii morale a copilului, elaborarea şi stabilizarea pe această bază a profilului 

moral. Deziderate principale ale educației morale: formarea conştiinŝei morale şi formarea conduitei morale. 

Elementele conştiinŝei morale orientează şi stimulează conduita morală. 

Summary: The essence of moral education consists in creating an adequate framework for the internalization 

of the social moral components in the structure of the child's moral personality, elaborating and stabilizing on 

this basis the moral profile. Main aims of moral education: the formation of the moral conscience and the 

formation of the moral conduct. The elements of the moral conscience orient and stimulate the moral conduct. 

Cuvinte-cheie: morală, educație morală, obiective ale educației morale, preșcolari 

Profilul moral începe să se formeze încă de la vârsta preşcolară, iar conŝinutul moralei 

sociale se concretizează în idealul moral, valorile, normele şi regulile morale. Idealul moral 

este o prefigurare a sensului general al comportamentului în funcŝie de imperativele sociale. 

Valorile morale reflectă anumite cerinŝe, exigenŝe generale ce se impun comportamentului 

uman în virtutea idealului moral, iar normele şi regulile morale sunt considerate ca fiind 

modele sau prototipuri de comportare morală elaborate de societate şi aplicabile unei situaŝii 

date.  

Esenţa educaţiei morale constă în crearea unui cadru adecvat interiorizării 

componentelor moralei sociale în structura personalităŝii morale a copilului, elaborarea şi 

stabilizarea pe această bază a profilului moral al acestuia în concordanŝă cu imperativele 

societăŝii moderne. În acest sens, scopul fundamental al educaţiei morale constă în formarea 

individului ca subiect moral, care gândeşte şi acŝionează în spiritul cerinŝelor şi exigenŝelor 

moralei sociale, al idealului, al valorilor, normelor şi regulilor pe care aceasta le incumbă. 

Cercetătorul V. Bunescu, precizează doua deziderate principale ale educației morale: 

formarea conştiinŝei morale şi formarea conduitei morale [1].  

a) Formarea conştiinţei morale include, din punct de vedere psihologic, trei 

componente:  

 cognitivă – însuşirea normelor şi a valorilor morale;  

 afectivă – adeziunea la norme, reguli, valori; 

 volitivă sau acţională – atitudini faŝă de norme, reguli, valori morale. 

Acestea îl iniŝiază şi și-l informează pe copil asupra conŝinuturilor şi imperativei 

morale sociale, a felului în care el va trebui să se comporte într-o situaŝie dată. Cunoaşterea 

nu se reduce la simpla memorare, ea presupune cu precădere sesizarea exigenŝelor implicate 

în aceste norme şi reguli morale, concomitent cu înŝelegerea necesităŝii respectării lor.   

Rezultatele acestei cunoaşteri se concretizează în formarea reprezentărilor morale, 

care este o reflectare sub formă intuitivă a multitudinilor de elemente caracteristice unui 

complex de situaŝii şi fapte morale concrete, în care copilul a fost antrenat sau pe care le-a 
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perceput, observat în legătură cu aceeaşi regulă morală. Ea se formează în situaŝii concrete: 

în familie, în grădiniŝă, cu prilejul diferitelor activităŝi la care participă copilul ca subiect al 

educației.  

În consecinŝă, obiectivele educaţionale subsumate formării conştiinţei morale  sunt: 

 formarea reprezentărilor a judecăţilor morale şi însuşirea teoriilor referitoare  la 

normele morale existente şi la evoluţia lor. De la reprezentări morale, se trece treptat, 

printr-un proces de generalizare şi abstractizare, la noŝiuni morale care permit  

înŝelegerea şi însuşirea critică a concepŝiilor morale, care permit înțelegerea şi însuşirea 

critică a concepŝiilor morale, argumentarea  unor puncte de vedere asupra binelui; 

 formarea sentimentelor morale. Sentimentele morale reprezintă substratul energetic al 

acțiunilor și faptelor morale, a conduitei morale [3, p. 67] şi indică gradul de acceptare a 

normelor, măsură în care individul le simte, le trăieşte şi se identifică cu ele.  

 formarea convingerilor morale. Convingerile constituie nucleul conştiinŝei morale, 

adevărate „trebuinŝe spirituale de comportare morală‖ [2, p. 216]. Formarea convingerilor 

se realizează când sunt toate cele trei componente. 

b)Formarea conduitei  morale şi a trăsăturilor morale de caracter: 

În timp ce conştiinţa morală include elemente subiective, ce se exprimă sub forma 

scopului, a modului „cum trebuie‖ să se comporte copilul, conduita se referă la rezultatele 

comportării, la faptele morale, la modul în care se manifestă comportarea. Adică, una se 

referă la planul „interior‖, cealaltă la planul „exterior‖ al personalităŝii morale. Cu alte 

cuvinte, conduita morală nu este altceva decât o obiectivare a conştiinŝei morale în fapte şi 

acŝiuni. 

Conduita morală reprezintă o manieră de a ne comporta, în bine sau în rău; presupune 

acŝiunea umană, condusă mintal şi reglată de conştiinŝa morală, care uneşte organic faptele 

psihice cu cele de comportament.  

Astfel, obiectivele educaţiei subsumate formării conduitei morale sunt : 

 formarea deprinderilor morale – componente automatizate ale conduitei morale care 

se „învaŝă‖ prin  exerciŝiu; 

 formarea obişnuinţelor morale – obişnuinŝele sunt deprinderi interiorizate, puternic 

înrădăcinate, definitorii pentru conduita umană; sunt resimŝite ca trebuinŝe interne. 

I. Nicola precizează câteva exigenŝe ale formării deprinderilor şi obişnuinŝelor în 

contextul activităŝii şcolare [2, p. 218-219], pe care, însă, le putem aplica şi în contextul 

activităŝii preşcolare: 

 exersarea să fie organizată, încât să se desfăşoare totdeauna în concordanŝă cu cerinŝe 

precis şi clar formulate; 

 formarea deprinderilor şi obişnuinŝelor se bazează, la început, pe imitaŝie, apoi 

intervin stimulii verbali sub forma sfaturilor, îndemnurilor, recomandărilor, ordinelor, 

într-un cuvânt instruirea morală, astfel exersarea va fi determinată şi de condiŝiile 
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externe, şi de cele interne; 

 prevenirea formării unor deprinderi şi obişnuinŝe morale negative, prin urmărirea până 

în cele mai mici amănunte a modului în care se desfăşoară activitatea de învăŝare a 

copiilor; 

 respectarea particularităŝilor individuale ale copiilor; 

 formarea capacităŝii de a săvârşi mari acte morale, care depăşesc nivelul deprinderilor 

şi obişnuinŝelor.  

Marile acte morale constituie nivelul cel mai înalt al conduitei, deoarece implică 

trăsături puternice de caracter, ce au la bază detaşarea totală de frică şi egoism. Capacitatea 

de a săvârşi mari acte morale depăşeşte nivelul deprinderilor şi obişnuinŝelor morale, 

deoarece presupune trecerea de la un comportament moral automatizat la un comportament 

bazat pe raŝiune şi pe capacitatea de renunŝare la sine. Desigur, acest nivel poate fi atins, de 

obicei, la maturitate; dar bazele unei astfel de comportări morale sunt puse mult mai înainte, 

încă în preşcolaritate.  

În preșcolaritate apare tendința de a acționa independent. Încep să i se dezvolte o serie 

de capacități de autoeducație: autoanaliza, autoaprecierea, autocomparația cu alții și 

autoîncurajarea. În această perioadă se formează accelerat, foarte bine determinat și 

influent, atitudinile față de bine și rău, sentimentul datoriei și responsabilității, percepția de 

sine [3, p.65] 

Tot în sfera conduitei morale se includ şi manifestările sau trăsăturile pozitive de 

caracter. Acestea sunt componente psihomorale ale persoanei ce rezultă din asimilarea 

normelor morale şi integrarea lor în structura personalităŝii umane. Trăsăturile pozitive de 

caracter, asemănător deprinderilor şi obişnuinŝelor, se formează în şi prin activitate. Odată 

însă stabilizate devin componente intrinseci ale conduitei morale, imprimându-i acesteia un 

sens ce se află în concordanŝă cu imperativele moralei sociale.  

Odată elaborate, trăsăturile caracteriale devin mobiluri interne ale conduitei, 

componente funcŝionale care codifică anumite cerinŝe obiective în tendinŝe subiective ce vor 

declanşa şi susŝine conduita morală în concordanŝă cu prescripŝiile din exterior. 

Fundamentul formării personalității copilului de vârstă preșcolară îl constituie 

atitudinile apărute în baza activității ludice. În această perioadă se dezvoltă intens atitudinile 

față de propria persoană, determinate de activitatea independentă de îndeplinire a sarcinilor 

propuse de adulți. Pentru dezvoltarea corectă a copilului este neapărat nevoie de o 

interacțiune a lui cu adulții și cea mai eficientă modalitate de a realiza această interacțiune 

este jocul. În cadrul jocului se reproduc atitudinile socio-umane [3, p.65]. 

 Acŝiunile educative pe care educatorul le întreprinde urmăresc cu precădere formarea 

şi stabilizarea trăsăturilor pozitive, prevenirea şi înlăturarea celor negative atunci când 

constată că şi copiii se află în faŝa unor alternative sau manifestă unele carenŝe în 

comportamentul lor. 

Concluzionăm că cele două laturi ale formării culturii morale, conştiinŝa şi conduita, 
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se intercondiŝionează şi se completează reciproc, formarea uneia neputându-se realiza 

independent de cealaltă. Elementele conştiinŝei morale orientează şi stimulează conduita 

morală, iar aceasta, la rândul ei, valorificând asemenea elemente şi integrându-le în 

deprinderi, obişnuinŝe şi trăsături de caracter, conferă o relativă stabilitate atitudinii şi 

comportamentului moral al individului. 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE LA DISCIPLINA DEZVOLTARE PERSONALĂ 
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Abstract: Personal Development is a new discipline recently introduced in secondary education. The 

evaluation within the discipline is included in the Criterion Evaluation through Descriptors (CED) paradigm 

and requires an evaluation process in accordance with this Methodology. For Discipline implementation of 

the CED teachers develop and apply various tools according to several factors: class of students, learning 

environment etc. 

Rezumat: Dezvoltarea personală este o disciplină nouă introdusă în învăŝământul preuniversitar. Evaluarea în 

cadrul disciplinei se include în paradigma ECD, solicitând un proces de evaluare în corespundere cu această 

Metodologie. În vederea implementării ECD la disciplină, cadrele didactice elaborează şi aplică variate 

instrumente în corespundere cu mai mulŝi factori: clasa de elevi, mediul de învăŝare etc.  

Cuvinte-cheie: dezvoltare personală, evaluarea criterială prin descriptori, instrumente de evaluare 

Keywords: Personal Development, Criterion Evaluation through Descriptors, Evaluation Tools 

Dezvoltare personală este o disciplină relativ nouă, introdusă în Planul-cadru din 2018 

în noua Arie curriculară Consiliere și dezvoltare personală, propusă pentru implementare a 

câte 1 oră săptămânal, în învățământul primar, gimnazial și liceal. Disciplina se organizează 

în conformitate cu prevederile Curriculumului elaborate (2018) și construit pe baza 

valorificării cercetărilor din domeniul educațional și a teoriei dezvoltării personalității. 

Acesta este conceput în scopul dezvoltării competențelor necesare elevilor pentru 

autocunoaștere, autoacceptare, pentru un mod de viață sănătos și independent, în devenirea 

lor ca cetățeni informați, activi și integri care ar putea relaționa deschis și liber, demonstrând 

responsabilitate în luarea deciziilor de carieră și dezvoltarea personală pe parcursul întregii 

vieți. 

Noua disciplină, propune un sistem de competenŝe care vor fi formate în învăŝământul 

preuniversitar, necesare pentru viaŝă, prin anumite conŝinuturi, orientat pe module. În 
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vederea formării competenŝelor, cadrelor didactice li se recomandă mai multe tehnici de 

predare-învăŝare. Evaluarea rezultatelor elevilor la disciplină se încadrează în paradigma 

ECD specifică pentru învăŝământul primar.  Prin ECD la disciplina dezvoltare personală se 

pune accent pe conştientizarea de către cadrele didactice a procesului evaluativ. Evaluarea 

nu se rezumă doar la constatarea măsurii în care finalităŝile curriculare au fost îndeplinite, ci, 

dimpotrivă, oferă multiple oportunități de a perfecŝiona procesul didactic în demersurile 

ulterioare întreprinse de cadrul didactic. Modificarea accentelor în procesul de evaluare de la 

verificarea şi aprecierea rezultatelor către autoevaluarea procesului de dezvoltare personală, 

aprecierea nu numai a achiziŝiilor cognitive, dar şi a abilităŝilor şi atitudinilor – această 

abordare permite atât atingerea obiectivelor stabilite, cât şi dezvoltarea competenŝelor 

școlare.  

Printre axele evaluării la disciplina dezvoltare personală pot fi enunŝate: 

 Evaluarea urmăreşte progresul personal al elevului în ceea ce priveşte 

cunoașterea de sine și a celorlalți, relaționarea cu cei din jur, integrarea şcolară şi socială, 

utilizarea resurselor, atitudinile faŝă de lumea înconjurătoare şi faŝă de propria persoană, 

interesele privind diferite activităŝi şi obŝinerea succesului în propria activitate.  

 În procesul evaluativ cadrul didactic va lua în calcul indicatori variaŝi, alŝii 

decât achiziŝiile cognitive, precum conduita, personalitatea elevilor, atitudinile, gradul de 

încorporare a unor valori etc.  

 Evaluarea este centrată asupra rezultatelor pozitive, fără a fi sancŝionate 

rezultatele negative.  

 Evaluarea are misiunea, în acest sens, de ameliorare a rezultatelor negative. 

  Procesul evaluativ se dorește a fi realizat astfel, încât acesta să cultive şi să 

stimuleze interesul elevilor pentru studiu, să orienteze activitatea de învăŝare, să se cultive 

motivarea pozitivă şi să se atenueze efectele stresante ale evaluării.  

 În procesul de evaluare la disciplina dezvoltare personală elevul are rol de 

partener autentic al profesorului prin autoevaluare și evaluare reciprocă.  

 La disciplina Dezvoltare personală nu se vor acorda note, nici calificative, 

accentul fiind pus pe evaluarea autentică şi autoevaluare. Din această perspectivă se va 

încuraja evaluarea formativă şi oferirea de feed-back constructiv din partea cadrului didactic 

şi al colegilor. 

Pentru implementarea Metodologiei ECD la dezvoltare personală în clasele I-IV se 

propun diverse instrumente, drept exemplu, sunt reprezentate grafic pentru un singur modul 

în vederea diversificării instrumentelor pentru ciclul primar. 

Tabel 1. Modulul 5. Securitate personal 

Cl. Produs recomandat Criterii de succes 

I Activitate de simulare: 

Evacuarea din clasă 

1. Recunosc semnalul de alarmare/evacuare. 

2. Îmi păstrez calmul. Sunt calm. 

3. Mă deplasez pe traseul de evacuare/ căile de 
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evacuare din instituŝia de învăŝământ 

(conform planului de evacuare). 

4. Execut acŝiuni conform situaŝiei. 

5. Mă prezint la locul stabilit.  

II Expoziŝie de desene: Sunt 

în siguranţă/ Eu sunt 

protejat acasă, la şcoală, 

în stradă 

1. Respect tema propusă. 

2. Mă implic (propun un desen realizat personal/ 

de cineva / împreună cu cineva). 

3. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor. 

4. Argumentez calm implicarea personală în 

expoziŝia de desene.   

III Concurs: Lumea semnelor 

(Semne de securitate pe 

care le-am observat în 

transport, în stradă, în 

locuri publice etc.) 

1. Respect tema/cerinŝele concursului. 

2. Particip la fiecare etapă. 

3. Exprim clar şi coerent ideile. 

4. Manifest interes şi disponibilitate 

IV Blazonul securităţii 

personale  (4-6 semne, 

obiecte, inscripŝii) 

1. Respect tematica  

2. Completez cadranele blazonului conform 

cerinŝelor 

3. Urmăresc aranjarea în pagină a desenului, 

textului etc. 

4. Prezint coerent şi clar ideile ce vizează 

propria securitate. 

 

Instrumente de evaluare: 

Filă de autoevaluare nr. 1. Valiza 

Valiza este un instrument grafic de autoevaluare, care poate fi aplicat individual, în grup sau   

frontal. Printr-un asemenea instrument se reliefează achiziŝiile elevilor la finele unităŝii de 

învăŝare. 
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Fișă de autoevaluare/evaluare reciprocă nr. 2. Omida 

Feedbackul reciproc  (pentru Expoziţia de desene) prin organizatorul grafic Omida 

   Fiecare elev primeşte câte un cerc cu numele unui elev din clasă şi, respectiv, va indica 

printr-un cuvânt/ îmbinare de cuvinte performanŝa, succesul acestuia sau prin ce s-a remarcat 

în cadrul expoziŝiei de desene. Ulterior, bulinuŝele se afişează la tablă, constituind Omida 

clasei, un lanŝ al succeselor, al experienŝelor pozitive. 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

Fişă de autoevaluare nr. 3. Semaforul 

Instrument grafic de autoevaluare a realizării unui produs în echipă Semaforul 

 Profesorul poate să realizeze autoevaluarea în scris, fiecare elev bifează/colorează semaforul 

doar la culoarea ce îi reprezintă activitatea sau oral, elevul ridică mâna la culoarea 

corespunzătoare activităŝii sale.  

 

                                                                              
                                                                          Fig. 1 Diagrama clase în activitatea de echipă 

 

Fişă de autoevaluare nr. 4.  

 

Criterii de succes 

Rezultatul elevului 

Independent  Ghidat de 

învăŝător 

Cu mai mult sprijin 

1. Respect tematica     

2. Completez cadranele    

.     

. 

  __ 

 

Am elaborat singur produsul, nu 

am colaborat cu nimeni. 

 

Am colaborat doar cu colegul de 

bancă în realizarea produsului 

 

Am colaborat cu marea 

majoritate a colegilor.  

Cadrul didactic completează 

diagrama alăturată, indicând în 

dreptul culorii numele elevilor. 

Astfel, va avea o hartă generală a 

gradului de implicare a elevilor în 

activitatea de echipă. 
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blazonului conform 

cerinţelor 

3. Urmăresc aranjarea în 

pagină a desenului, 

textului etc. 

   

4. Prezint coerent şi clar 

ideile ce vizează 

propria securitate. 

   

 

În vederea asigurării procesului de evaluare la noua disciplină, cadrele didactice sunt 

ghidate de pachetul de acte normative, prin care se reglementează ECD în învăŝământul 

primar, lăsând spaŝiu de racordare la mediul de învăŝare, individualizare, diferenŝiere şi 

creativitate pentru învăŝători. 
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ABORDAREA DE TIP INTEGRAT - DIMENSIUNE A ÎNVĂȚĂRII ÎN CICLUL 

PRIMAR 

Cătălina RUSU, Prof. Școala Gimnazială ,, Elena Cuza‖  Iași                                                                                                       

Rezumat. Integrarea înseamnă organizare, punerea în relație a disciplinelor cu scopul de a evita izolarea lor 

tradițională. Termenul de curriculum integrat sau de instruire integrată se referă la o anumită modalitate de 

predare, de organizare și planificare a instruirii care produce o interrelaționare a disciplinelor sau obiectelor 

de studiu, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale elevilor, să creeze conexiuni între 

ceea ce învață elevii și experiențele lor prezente și trecute. 

Abstracts. Integration means organizing, bringing the disciplines together in order to avoid their traditional 

isolation. The term integrated curriculum or integrated training refers to a certain way of teaching, organizing 

and planning training that produces an interrelation of the disciplines or objects of study, so as to meet the 

development needs of the students, to create connections between what students learn and their present and 

past experiences.  

Keywords: education, integration, learning, teaching; 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan-cadru_2018-19_rom_rus_final_1.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan-cadru_2019-2020_web_sait.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_curriculum_primare_rom_5.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_primare_site.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/mecd_cl_iv_ro.pdf
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               În zilele noastre se simte din ce în ce mai acut nevoia introducerii în învățământul 

de toate nivelurile a mijloacelor și a tehnicilor moderne, care au drept scop sprijinirea 

cadrelor didactice și a copiilor în învățare. Tipurile fundamentale de învățare au evoluat de la 

simplul ,,a învăța  să știi pentru tine‖ la ,,a  învăța să trăiești împreună cu ceilalți‖. Privită din 

această perspectivă , activitatea de învățare se referă la sprijinirea școlarilor să se cunoască 

pe sine, să ia decizii, să relaționeze cu ceilalți, să-și dezvolte inteligența și creativitatea 

pentru a face față unor situații de viață diverse. Încurajarea, participarea, inițiativa, 

implicarea, creativitatea, parteneriatul sunt doar câteva caracteristici ce trebuie să contureze 

personalitatea școlarilor. O învățare dincolo de discipline, de rigiditatea canoanelor academic 

tradiționale poate fi mai profitabilă din perspectiva nevoilor  omului contemporan. 

           Din punct de vedere curricular integrarea înseamnă organizarea, punerea în relație a 

disciplinelor școlare cu scopul de a evita izolarea lor tradițională; integrarea mai înseamnă și 

,,procesul și rezultatul procesului prin care elevul interpretează materia care îi este transmisă 

pornind de la experiența sa de viață și de la cunoștințele pe care deja și le-a însușit.‖ La nivel 

curricular, integrarea înseamnă stabilirea de relații clare între cunoștințele, capacitățile, 

competențele, atitudinile și valorile care aparțin unor discipline școlare distincte. 

         Noul tip de educație de tip integrat se bazează pe  patru competențe fundamentale  

numite și piloni, stâlpi ai educației. 

        - a  învăța să cunoști/ știi/ să înveți, de fapt, căci metodologia învățării devine mai 

importantă decât  conținutul în sine în contextul în care cunoțtințele se multiplică cu 

repeziciune și selecția devine în mai mare măsură o problemă de decizie individuală decât 

socială; 

       - a învăța să faci, adică a-ți însuși deprinderile necesare pentru a practica o profesie și a-

ți însuși competențele psihologice și sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate 

diverselor situații de viață; 

        - a învăța să trăiești/ să muncești împreună cu ceilalți , adică a accepta interdependența 

Ca pe o caracteristică a mediilor sociale contemporane; a preveni și a rezolva conflictele; a 

lucra împreună cu ceilalți pentru atingerea unor obiective comune respectând identitatea 

fiecăruia. 

        - a învăța să fii , adică a dezvolta personalitatea și a fi capabil să acționezi autonom și 

creativ în unele situații de viață; a manifesta gândire critică și responsabilitate. 

          Termenul de curriculum integrat sau de instruire integrată se referă la o anumită 

modalitate de predare, de organizare și planificare a instruirii care produce o interrelaționare 

a disciplinelor sau obiectelor de studiu, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor de 

dezvoltare ale elevilor, să creeze conexiuni între ceea ce învață elevii și  experiențele lor 

prezente și trecute.La nivelul curriculum-ului, integrarea înseamnă stabilirea de relații clare 

de convergență între cunoștințele, deprinderile, competențele, atitudinile și valorile care își 

au bazele în interiorul unor discipline școlare distincte. În funcție de ce anume integrăm 

(cunoștințe, deprinderi, competențe, valori, atitudini, metodologii de lucru) și cât de mult 
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integrăm putem distinge câteva niveluri în abordarea integrată a curriculum-ului: 

monodisciplinaritatea, multidisciplinaritatea, interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea.  

           Monodisciplinaritatea este centrată pe obiectele de studiu independente, pe 

specialitatea acestora, promovând supremația disciplinelor formale. Elementele de integrare 

pot să apară încă de la acest nivel intradisciplinar, în cel puțin două moduri:  

          -inserție a unui fragment în structura unei discipline; 

         -armonizarea unor fragmente independente (aparent) din cadrul unui obiect de studiu 

pentru a permite mai buna rezolvare a unor probleme, pentru înțelegerea cât mai completă a 

unui subiect sau pentru dezvoltarea anumitor capacități și atitudini. 

          Noțiunea de multidisclinaritate este sinonomă cu aceea de pluridisciplinaritate și 

acestea constau în  studierea și cercetarea făcute nu numai din punct de vedere al unei 

singure discipline, ci din punctul de vederec al mai multor discipline în același timp.O temă 

aparținând unui anumit domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, 

acestea din urmă menținându-și nealterată structura și rămânând independente unele în 

raport cu celelalte.  

           Văideanu arată că ,, interdisciplinaritatea implică un anumit grad de integrare între 

anumite domenii ale cunoașterii și diferite abordări, ca și utilizarea unui limbaj comun, 

permițând schimbări de ordin conceptual și metodologic.‖ Modelul interdisciplinar 

presupune o intersectare a diferitelor arii curricular cu ignorarea limitelor stricte ale 

discipinelor. Considerând că interdisciplinaritatea are ca principal fundament transferul 

metodelor dintr-o disciplină în alta, B. Nicolescu (1997) vorbește de trei grade de 

interdisciplinaritate: 

        - un grad aplicativ: în urma trasferului de metode rezultă aplicații practice concrete; 

        - un grad epistemologic: în urma asimilării de metode din alte domenii, în cadrul 

disciplinei respective se inițiază analize profitabile privind propria sa epistemologie; 

        - un grad generator de noi discipline: transferul de metode între două sau mai multe 

discipline conduce la apariția unui domeniu autonom. 

             Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a curriculumului. 

Transdisciplinaritatea reprezintă ,,punerea în act‖ a unei axiomatici comune pentru 

ansamblul de discipline. Prin gradul său de complexitate, abordarea transdisciplinară le 

înglobează pe cele anterioare, propunând un demers bazat pe dinamica și interacțiunea a 

patru niveluri de intervenție educativă: disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinary, 

transdisciplinar. Trebuie subliniat faptul că recunoașterea caracterului distintal abordărilor 

menționate nu implică ignorarea caracterului lor profund complementar. Pentru a folosi o 

metaforă a unui autor cunoscut în domeniu, vom spune că ,,disciplinaritatea, 

pluridisciplinariratatea, și transdisciplinaritatea sunt cele patru săgeți ale unuia și aceluiași 

arc: al cunoașterii‖ ( B. Nicolescu, 1997)  

      Procesul instructiv educative pe care îl desfășurăm în școală permite fiecărui cadru 

didactic punerea în valoare a propriei experiențe didactice, prin lecții cu caracter integrat și 
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cu o abordare complexă a conținuturilor. Predarea integrată a cunoștințeloe este considerată 

o strategie modernă de organizare și desfășurare a conținuturilor , iar conceptul de activitate 

integrată se referă la o activitate în care metoda de predare-învățare a cunoștințelor îmbină 

diverse domenii, constituindu-se astfel deprinderile și abilitățile școlarului. 

      Prin abordarea integrată, cadrul didactic organizează învățarea ca un regizor, un 

moderator, ajutându-i pe elevi să înțeleagă, să accepte și să stimuleze opinii personale, 

emoții, sentimente, să fie parteneri în învățare. Elevii au astfel posibilitatea de a-și exprima 

păreripersonale, de a coopera cu ceilalțiîn elaborarea de noi idei, în abordarea sarcinilor, în 

argumentare , devenind mai activi și câștigând mai multă încredere în sine. 

         Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată, cadrul didactic trebuie să 

stabilească cu claritate obiectivele și conținuturile lecțiilor zilnice, pentru ca pe baza acestora 

să gândească un scenariu al zilei. Scenariul va începe cu motivarea care să canalizeze 

activitatea elevilor spre elucidarea problemelor rezolvate.  

      În funcție de conținut , activitățile integrate se clasifică în: 

       -activitate integrată care cuprinde toate disciplinele în cadrul unei zile; 

       -activitate integrată care cuprinde 2-3 discipline din cadrul unei zile, restul fiind 

activități pe discipline. 

        Exemplificăm, cu ajutorul temei ,,Medii de viață”, o activitate integrată de la clasa 

pregătitoare, o activitate ce se desfășoară pe parcursul unei zile. 

       Pentru a da frâu liber inventivității și creativității am organizat un ambient 

corespunzător, relaxant în sala de clasă și colțul tematic cu materiale adecvate temei de 

studio.  

Întâlnirea de dimineață: Care este animalul preferat și de ce? 

Comunicare în limba română: povestea ,,Ursul păcălit de vulpe‖ 

Matematică și explorarea mediului: Numărarea și clasificarea animalelor sălbatice (după 

culoare, mod de viață, hrană)  

Dezvoltare personală: întâmplări prin care sunt enumerate acțiuni ale elevilor de ocrotire a 

animalelor sălbatice. 

Activitate pe discipline: Religia  

Activitatea integrată prezintă atât avantaje cât și dezavantaje. Dintre avantaje menționăm: 

- diversitatea și varietatea materialelor încurajează copiii să se manifeste, să observe, să 

gândească,  să-și exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicții. 

- aducem un plus de lejeritate și mai multă coerență procesului de predare-învățare, punând 

un accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces; 

-se pot realiza activități integrate pe durata unei zile pe 2-3 discipline; 

- personalitatea copilului se dezvoltă într-un mediu democratic; 

- creativitatea este lăsată să se defășoare în toate domeniile; 

- activitatea integrată se poate desfășura frontal, în grupuri, perechi chiar și individual. 

Dintre dezavantaje menționăm: 
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-este necesară o documentare riguroasă , ce necesită multă muncă și mult timp; 

-se folosesc multe materiale, care nu sunt destul de accesibile cadrului didactic; 

-este utilizată frecvent la clasa pregătitoare și clasa I ; 

-predarea la clasele simultane îngreunează susținerea activității de tip integrat; 

- datorită efortului depus de cadrul didactic pentru a realize tema în manieră integrată , e 

posibil ca uneori să se piardă din vedere caracterul științific al lecțiilor. 

       Concluzionând, reușita predării integrate a conținuturilor ține în mare măsură de gradul 

de structurare a conținutului proiectat, într-o viziune unitară, țintind anumite finalități. 

Activitatea integrată este, așadar, o împletire a conținuturilor într-o formă atractivă, flexibilă, 

mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre investigare, documentare, cercetare și 

aplicare practică a celor învățate. 
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MODEL PEDAGOGIC DE PREGĂTIRE  A COPIILOR PENTRU ACTIVITATEA 

DE ÎNVĂȚARE DIN ȘCOALĂ DIN PERSPECTIVA COLABORĂRII CU FAMILIA 

PEDAGOGICAL MODEL FOR CHILDREN PREPARING FOR THE LEARNING 

ACTIVITY IN SCHOOL FROM THE PERSPECTIVE OF COLLABORATION 

WITH THE FAMILY 

Alla VASILACHE, manager 

IET, nr. 225, mun., Chişinău 

Rezumat: Prezentul articol reflectă aspectele metodologice ale Modelului pedagogic de pregătire  a copiilor 

pentru activitatea de învățare din școală din perspectiva colaborării cu familia. 

Sunt descrise  și analizate strategiile ce permit copilului să învețe eficient și modalitățile prin care factorii 

educaŝionali în colaborare cu familia pot stimula interesul pentru învățare. (MPPCAÎ) 

Cuvinte cheie: activitate, învățare, preșcolar, colaborare, școală, model pedagogic, pregătire școlară. 

Abstract: There were presented the methodological aspects of the pedagogical model of preparing children 

for school learning activity from the perspective of collaboration with the family. 

The strategies that allow the child to learn effectively and the ways in which the educational factors in 

collaboration with the family can stimulate the interest for learning are described and analyzed. 

Keywords: activity, learning, preschool, collaboration, school, pedagogical model, preparation scool. 

http://www.agir.ro/
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Schimbările la nivelul politicilor educaŝionale survenite în ultimii ani în R Moldova 

implică noi abordări privind pregătirea copiilor pentru învățarea în școală. Rezolvarea acestei 

probleme, în mare parte constituie baza pe care se sprijină succesul de mai departe al 

copilului în activitate de învățare din școală, confortul în noul mediu social, care la rîndul 

său influențează sănătatea fizică și somatică a acestuia. 

      În plan teoretic constatăm variate moduri de abordare a problemei pregătirii pentru 

şcoală: pedagogică, psihopedagogică, psihologică și fiziologică. În literatura din domeniu se 

operează cu mai multe sintagme pentru a desemna fenomenul maturitatea şcolară: pregătire 

pentru instruirea în şcoală, pregătire generală pentru şcoală, pregătire specială etc., 

constatăm o polarizare de concepte. Pe de o parte, unii cercetători vorbesc despre pregătirea 

generală pentru şcoală, atunci cînd copilul atinge un nivel de dezvoltare fizică, intelectuală, 

motivaŝională, emoŝional-volitivă. Acest nivel asigură încadrarea cu succes în activitatea de 

învăŝare şi la noile condiŝii. 

     Fenomenul pregătirii psihologice către școală este, nemijlocit legat de conceptul de 

adaptare, de înțelegerea pregătirii copilului pentru școală. 

     În spaŝiul educaŝional contemporan problema pregătirii copiilor pentru școală, capătă o 

pondere reprezentativă, cu atât mai mult cu cât avem în vedere importanŝa acŝiunilor 

pedagogice la treapta preșcolară, dată de impactul pe care această etapă o are asupra formării 

unor structuri de bază ale personalităŝii copilului, care determină adaptarea sa ulterioară la 

activitatea de învățare din școală.  

     Pregătirea copiilor pentru școală este o problemă complexă, care cuprinde toate 

domeniile vieții copilului. În cele ce urmează ne vom referi la unele aspecte ale pregătirii 

copilului pentru școală. Prin aceast demers intenționăm să reliefăm complexitatea acestui 

subiect, precum și multitudinea interogațiilor pe care le genereză problema pregătirii 

copiilor pentru școală. 

  Din această perspectivă, vârsta preșcolară mare (6-7 ani) este definită în psihopedagogie ca 

o perioadă de tranziție. În acest sens, trecerea la activitatea de învăŝare din şcoală nu 

reprezintă, pur şi simplu ca o schimbare de condiŝii externe, ci o etapă nouă cu circumstanŝe 

noi pentru formarea personalităŝii copilului. Acest eveniment se va întâmpla doar în cazul 

când copilul este pregătit pe parcursul perioadei de toată dezvoltarea anterioară, când acesta 

a trecut deja criza interioară şi când apare tendinŝa spre o stare nouă – statutul de şcolar. 

     Conceptualizarea pregătirii copiilor pentru activitatea de învățare din școală a 

direcționat cercetarea spre elaborarea Modelului pedagogic de pregătire  a copiilor pentru 

activitatea de învățare din școală din perspectiva colaborării cu familia adaptat la realitatea 

procesului educațional din R. Moldova. 

        Modelului pedagogic de pregătire  a copiilor pentru activitatea de învățare din școală 

din perspectiva colaborării cu familia reprezintă elementul mediator între teorie și realitate, 

fiind conceput ca o reprezentare explicativă a modului cum poate fi proiectată și realizată 

activitatea de învăŝare din şcoală.  
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Figura 1. Modelul pedagogic de  pregătire a  copiilor de vârstă preșcolară pentru 

activitatea de învățare în școală din perspectiva colaborării cu familia 

Fundamentarea teoretică a MPPCAÎ include evoluția conceptului de pregătire pentru 

şcoală; abordările multiaspectuale ale pregătirii pentru şcoală; tipurile de pregătire pentru 

activitatea de învăŝare din şcoală; principii, forme, mijloace, metode de organizare a 

activității  redate în figura 1. 

Conform Modelului pedagogic de peregătire a preşcolarului pentru activitatea de 

învăţare în şcoală familia şi instituŝia de educaŝie timpurie sunt pilonii de bază în pregătirea 

cu succes a preşcolarului. Pregătirea preşcolarului presupune pregătirea fizică, psihologică, 

socială şi intelectuală ŝinându-se cont de scopul şi obiectivele pedagogice respectând 

anumite condiŝii psihopedagogice, principii şi realizarea lor prin diverse forme, mijloace şi 

strategii de organizare a activităŝii de învăŝare. 

     Desigur, atunci când un copil se duce în clasa întâi, el trăiește cel mai important 

eveniment din toți cei 6 ani și, din acel moment, viața lui se schimbă radical, începe să 

trateze lumea din jurul lui într-un mod diferit chiar și atitudinea față de el însuși va fi diferită. 

Micul nostru școlar are acum responsabilități zilnice, noi cunoștințe și un singur adult 

autoritar (învățătorul). Noua rutină zilnică este o provocare serioasă pentru copil, întrucât 

mulți se confruntă nu numai cu dificultățile de adaptare, ci și cu problemele de învățare. 

   Odată cu plecarea la școală, micul elev devine mai matur cu toate că în suflet a rămas 

același copil – încrezut că are nevoie de înțelegerea și susținerea părinților deoarece el 

trăiește despărțirea de copilăria care a fost fără griji. Cu toate acestea la copil apare dorința 

de a deveni independent depășind dificultățile legate de adaptarea la noua etapă din viața lui. 

   Ca subiect important de discuŝie a colaborării  IET-familie-şcoală este Pregătirea copiilor 

către activitatea de învăţare din şcoală. 

    În contextul societăŝii postmoderne, școala nu mai răspunde întotdeauna și în măsură 

mulŝumitoare nevoilor copiilor–beneficiarii direcŝi ai procesului de educaŝie și membri ai 

acestei societăŝi. Ea devine una dintre variatele căi prin care copiii și tinerii dobândesc 

cunoștinŝele și deprinderile necesare vieŝii. Adesea învăŝarea școlară este insuficient legată 

de viaŝa reală a elevilor, ceea ce conduce la scăderea motivaŝiei lor pentru învăŝarea în cadru 

formal. Mulŝi profesori organizează în continuare procesul educativ în manieră tradiŝională, 

reprezintă autoritatea legitimă în clasă, transmit cunoștinŝe și evaluează apoi rezultatele 

elevilor pe baza unor standard prestabilite. Și viaŝa școlii stă tot mai mult sub semnul vitezei, 

al birocraŝiei, sub presiunea performanŝelor înalte, astfel încât copiii și tinerii caută tot mai 

mult elemente ale realităŝii externe școlii pe care le apreciază și le introduc în cotidianul lor, 

inclusiv în cel școlar. Se constituie astfel o cultură a elevilor, în care se identifică valori 

specifice și modele acŝionale proprii lor sau chiar unor anume categorii de elevi.  

Voluntar sau nu, ei sunt expuși tot mai mult școlii vieŝii, în care învăŝarea se desfășoară în 

mod natural, contextualizat și ca reacŝie firească la realităŝile (dure, uneori!) cu care copiii și 

tinerii se confruntă.  



 159 

     În contextul actual școala nu mai răspunde nici nevoilor societăŝii, decât în oarecare 

măsură. 

       La aceste realităŝi se adaugă promovarea prin mass-media a unor false modele de succes 

(de tipul efort minim –succes maxim, forme fără fond etc.), criza valorilor la nivelul 

societăŝii, o explozie informaŝională și a lumii virtuale fără precedent –toate contribuind mai 

degrabă la destabilizarea individului, decât la consolidarea sa. Fără repere clare, acesta riscă 

să-și disipeze energia, să zăbovească la nesfârșit în zona divertismentului (la copii prezent 

adesea sub forma orelor petrecute pentru a se juca pe calculator sau a se uita la televizor, 

pentru a intra pe reŝelele de socializare etc.), să se piardă în hăŝișul de informaŝii și relaŝii 

(virtuale), pe care nu mereu le știe discerne și valoriza.  

     Viteza și dinamismul lumii actuale duc adesea la discontinuitate, la rupturi, la rătăciri 

repetate, lăsând individul să atingă doar nivelul de suprafaŝă, nu și pe cel de profunzime, 

pentru care nu zăbovește îndeajuns și nu face suficient efort.  

     În acest context învăŝarea se redimensionează și repoziŝionează.  

    Definită ca „modificare a comportamentului unui individ, care are loc prin experienţe 

repetate, în interacţiunea cu mediul‖, ea s-a diversificat direct proporŝional cu diversificarea 

mediilor de învăŝare în care se dezvoltă copilul.  

     Învăţarea prin descoperire, învăţarea prin colaborare, învăţarea prin cercetare –pentru 

a enumera doar câteva tipuri apreciate în contemporaneitate de tot mai mulŝi copii –reflectă 

accentele diferite puse în acest proces. În opinia autorului  Schaub, Zenke „Indicatorul 

general al învăţării este schimbarea. Schimbarea poate însemna învăŝare sau neînvăŝare, 

adaptare sau neadaptare. Experienŝele pe care se sprijină învăŝarea sunt legate de percepŝiile 

și informaŝiile venite din mediu și de prelucrarea lor de către individ‖ [4]. 

     În contextul actual, învăţarea socială și învăţarea în situaţii autentice este preferată; 

educaŝia informală și cea nonformală „câștigă teren‖ în faŝa celei formale, care rămâne, în 

multe aspecte, tributară viziunii tradiŝionaliste. Totuși și aceasta –prezentă preponderent în 

școală –încearcă să ŝină pasul cu tendinŝele actuale de dezvoltare ale societăŝii, prin elemente 

precum: democratizarea vieţii școlare, descentralizarea, responsabilizarea pentru 

activitatea desfășurată, promovarea metodelor activ-participative în predare –învăţare, 

introducerea noilor tehnologii în diferite domenii și activităţi din școală etc. 

    Specialiștii din domeniul educaŝiei timpurii şi a învăŝământului primar acordă tot mai 

multă atenŝie mediului școlar, astfel încât el să fie mai bine adaptat nevoilor copiilor și să 

reflecte în mai mare măsură viziunea actuală asupra educaŝiei. 

În lucrarea  ―Analiza mediului școlar în raport cu implementarea reformei curriculare” 

mediul școlar este definit ca „totalitatea factorilor fizici, informaţionali, atitudinali-afectivi, 

sociali și organizaţionali care determină sau influenţează, individual sau în interacţiune, un 

proces intenţionat de învăţare‖ [2, p.7]. 

     Tot aici sunt enunŝate principiile și obiectivele directoare pentru un mediu școlar care să 

asigure calitatea în educaŝie: 
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democraŝie participativă, incluziune; 

autonomie educaŝională / profesională și personală; 

 acceptare, susŝinere și folosire a diversităŝii culturale în vederea sporirii fondului comun de 

informaŝii și de dezvoltare; 

 sporirea accesului la educaŝie și a retenŝiei școlare a elevilor, în special a celor proveniŝi 

din categorii defavorizate și a celor cu cerinŝe educaŝionale speciale; 

 racordarea curriculumului la specificul local al copiilor și proiectarea sa ŝinându-se cont și 

de cerinŝele actuale ale societăŝii informaŝionale, dar și de capitalurile (educaŝional, cultural, 

economic și social) cu care vin elevii din familiile lor în școală; 

 desfășurarea procesului didactic cu sprijinul tehnologiilor moderne, al strategiilor de 

instruire și de a învăŝa să înveŝi astfel încât să crească atractivitatea orelor și interesul elevilor 

folosirea și recunoașterea în procesul educaŝional a competenŝelor dobândite în contexte 

informale sau nonformale; 

 reducerea importanŝei acordate abordării academice și a centrării pe autoritatea cadrului 

didactic –emiŝător de informaŝii și cunoștinŝe și mutarea atenŝiei către elev, în așa fel încât 

acesta să devină cointeresat de dezvoltarea competenŝelor sale profesionale și personale prin 

educaŝia școlară.‖ [idem p. 11-12]. 

     Este important să  înțelegem că învățarea nu este o caracteristică a copilului, ci o acțiune 

cu influențe sociale foarte adânci. Modalitatea de a învăța ceva, felul în care aplicăm cele 

învățate sunt condiționate de modelele pe care le avem și pe care ni le oferă societatea din 

care facem parte. Astfel, părinții și învăŝătorii au un impact sporit asupra elevului. 

Dezvoltarea și transmiterea strategiilor de învățare de la părinte la copil este un proces care 

începe de la nașterea acestuia și ia forme variate, de multe ori inconștiente și asimilate într-

un mod necontrolat. Un părinte responsabil are obligația de a învăța copilul să învețe. 

     Conform documentelor de politici educaŝionale ca Curriculumul pentru educaţie timpurie 

şi Standardelor de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani, pregătirea 

preşcolarilor trebuie să parcurgă un traseu intersectat de  domenii de dezvoltare, subdomenii 

de deyvoltare, aspect specific, standard, indicatori şi practici de sprijin ce cuprind diverse 

aspecte importante ce conturează idea completă  a pregătirii copilului pentru şcoală şi viaŝă 

[3]. 

    Actualul  Curriculum pentru Educație Timpurie, din perspectiva postmodernă, organizat 

pe baza competențelor copilului, determină eficiența domeniilor de activitate: Sănătate și 

motricitate, Eu, familia și societatea, Limbaj și comunicare, Științe, Arte, prin alegerea 

anumitor experiențe de învățare, a strategiei de organizare a învățării, a mijloacelor de 

evaluare/monitorizare realizate prin joc  ce conduc la anumite finalități și exemple de 

activități de învățare [1]. 

     În continuare, prezentăm  acele strategii care permit copilului să învețe eficient și 

modalitățile prin care factorii educaŝionali în colaborare pote stimula interesul pentru 
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învățare: 

        Asocierea cu stări emoționale plăcute. Este important ca adultul care vrea să-l învețe pe 

copil anumite lucruri să-i genereze emoții pozitive în timpul învățării, să-i stimuleze 

sentimentul de autoeficiență, să-i arate că procesul de învățare este unul plăcut și care 

dezvoltă mai multe calități, nu doar cunoașterea. 

        Întrebările și încurajarea acțiunii. Adresarea întrebărilor din partea copilului este un 

indicator clar al interesului față de procesul de învățare. Încurajarea de a pune întrebări are 

foarte multe efecte pe plan psihologic: copilul devine mai deschis spre nou, spre comunicare, 

învață să-și formuleze gândurile etc. De asemenea, un adult care încurajează copilul să-i 

adreseze întrebări creează o relație de la egal la egal. La fel de important este ca adultul să 

încurajeze copilul să utilizeze activ cele învățate, un alt efect pozitiv al cunoașterii. 

     Utilizarea materialelor concrete. În diverse situații de învățare, explicațiile abstracte sau 

învățarea puternic teoretizată nu sunt accesibile copilului. În aceste situații, este util să 

utilizăm materiale concrete, machete, secvențe video, scheme, obiecte etc. Pentru un copil, 

este mult mai simplu să înțeleagă cum funcționează un mecanism când îl vede pe viu, 

urmărește cum funcționează, mai ales dacă este însoțit de explicațiile unui cunoscător. 

    Învățarea prin descoperire. Stimulăm copilul să descopere cât mai multe lucruri noi, 

folosind toate simțurile și încercând variate activități. Un astfel de tip de învățare dezvoltat la 

o vârstă fragedă permite copilului să devină activ și creativ. Pentru a stimula această formă 

de învățare, este necesară crearea unui mediu cu mulți stimuli și încurajarea activității în 

acest mediu. 

     Observarea și imitarea. Acest tip de învățare socială pune accent pe observarea și 

imitarea de către copil a indivizilor eficienți. Poate părea o modalitate simplă, dar este doar o 

aparență, deoarece adultul trebuie să învețe copilul să observe și să deosebească acțiunile 

esențiale de cele neimportante. De exemplu, performanța unui fotbalist nu depinde de felul 

în care își alege hainele de sport, ci de numărul de ore de antrenament, de pregătirea sa fizică 

și psihică. Pentru dezvoltarea acestei competențe, este necesar să învățăm copilul să 

descopere toți factorii unei acțiuni și să-i combine în așa fel încât rezultatul să fie cel dorit. 

    Învățarea prin conflict cognitiv. Este un tip de învățare provocator, care vine să 

răscolească prin cunoștințele deja existente. Conflictul cognitiv presupune o divergență între 

cele cunoscute deja și informația nou-aflată. În aceste cazuri, ajutați copilul să cerceteze 

informațiile noi și să le testeze pe cele existente, astfel copilul va dezvolta flexibilitate în 

gândire. 

      Adaptarea activităților pentru nivelul copilului. O eroare deseori întâlnită este ca 

solicitările părinților să fie mult peste nivelul de dezvoltare a copilului (de exemplu, cerința 

de a înțelege un fenomen abstract de către un copil care nu are dezvoltat nivelul necesar de 

gândire abstractă). Astfel, adultul are rolul de a-i furniza informații și experiențe puțin mai 

avansate decât nivelul actual de dezvoltare. 

      Mentorat sau tutorat – un copil sau un adolescent cu performanțe într-un anumit 
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domeniu poate deveni mentorul altui copil (de exemplu, copiii de gimnaziu pot explica 

exerciții de matematică celor din clasele primare). Acest tip de învățare este unul viu, 

dinamic și îl învață pe școlar ce înseamnă să lucrezi în echipă [5]. 

Predarea în vederea învăţării active: descrierea materialelor de instruire. 

 Cadrele didactice şi preşcolarii/elevii trebuie să fie conştienŝi de stilurile de învăŝare 

pe care le preferă şi, în consecinŝă, de modul cum învaŝă cel mai ine. În materialele de 

instruire se prezintă un simplu chestionar care se poate folosi pentru elevi la identificarea 

stilurilor lor de învăŝare. 

 Cadrele didactice trebuie să stabilească măsura în care sunt eficiente în a satisface 

stilul preferat de învăŝare al elevului. Materialele de instruire cuprind o listă de verificare 

în acest sens. 

 Materialele de instruire cuprind îndrumări detaliate cu privire la strategiile de predare 

cu scopul satisfacerii diferitelor stiluri de învăŝare. 

 Implicaŝiile administrării unei învăŝări diferenŝiate în cadrul unui grup diversificat de 

persoane care învaŝă sunt prezentate sub formă de diagramă în materialele de instruire. 

 În materialele de instruire se oferă o explicaŝie detaliată a strategiilor de învăŝare 

diferenŝiată cu privire la diagramă. 

 În materialele de instruire se face un simplu rezumat al punctelor forte ale învăŝării 

specifice emisferei cerebrale drepte comparativ cu emisfera cerebrală stângă. Trebuie 

subliniat că nici una dintre cele două dominante nu este prin definiŝie superioară sau 

inferioară, ci că elevii vor face dovada unor aptitudini şi talente diferite în funcŝie de 

emisfera lor dominantă.  

 În materialele de instruire se prezintă o statistică privitoare la eficienŝa metodelor de 

predare, din care reiese eficienŝa superioară a metodelor de învăŝare activă. 

Cum învăţăm activ?  

Această variantă de prezentare oferă un model de comunicare vizuală simplă pentru nişte 

concepte complexe, model care poate fi folosit foarte bine în lucrul cu elevii al căror stil de 

învăŝare este predominant vizual.) 

  

 

 

 

     

Există în prezent un consens în rândul cercetătorilor cu privire la învăŝare şi la 

scoarŝa cerebrală, conform căruia noi nu învăŝăm dacă receptăm în mod pasiv şi 

apoi ne reamintim ceea ce ni s-a predat. Învăŝarea implică mai degrabă construirea 

activă a propriilor noastre semnificaŝii. Acest lucru implică efectiv crearea de 

conexiuni între neuroni. Ne inventăm propriile concepte şi idei, legate de ceea ce 



 163 

ştim deja. 

Atunci când învăŝăm ceva, creierul nostru suferă o modificare fizică. Percepem cel 

mai acut acest proces creativ de creare de semnificaŝii atunci când el funcŝionează 

greşit. Este vorba, de exemplu, de greşelile amuzante pe care le fac copiii, sau de 

greşelile de la examen pe care profesorii le distribuie în sala profesorală şi pe 

seama cărora fac haz. 

  Aceste greşeli veritabile arată cum funcŝionează ―crearea de semnificaŝii‖ în practică. Dacă 

elevii nu ar face decât să îşi amintească ce li s-a spus, ei nu ar ajunge să facă astfel de greşeli, 

ci pur şi simplu şi-ar aminti sau nu. Erorile conceptuale arată că în minte ne construim 

propriile concepŝii şi nu ne amintim pur şi simplu concepŝiile celorlalŝi. 

      Nu numai copiii şi elevii învaŝă în acest mod constructivist. Dacă mai mulŝi adulŝi cu o 

educaŝie aleasă văd acelaşi film sau citesc acelaşi roman şi sunt rugaŝi apoi să îl descrie, ei 

vor expune nişte concepŝii foarte diferite. Ei nu se vor afla doar în dezacord cu privire la cât 

de bun este filmul sau romanul. Ei vor interpreta motivaŝiile personajelor şi semnificaŝiile 

scenariului în moduri foarte diferite. Dacă adulŝilor li se pun întrebări privind semnificaŝia 

unor concepte ca ―democraŝia‖ sau ―socialismul‖, din nou vor reieşi concepŝii foarte diferite. 

Dacă adulŝii sunt expuşi aceleiaşi lecŝii, ei îşi vor fi format la finalul ei concepŝii foarte 

diferite. Aşadar, este important să se utilizeze metode de predare care permit persoanei care 

învaţă şi cadrului didactic să depisteze concepţiile greşite şi apoi să le corecteze. 

      Din păcate, majoritatea elevilor şi mulŝi dintre invățători au convingerea că învăŝarea 

este un proces prin care se transmit cunoştinŝe şi nu o perspectivă a învăŝării active, iar acest 

lucru este foarte dificil de schimbat. 
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MEDIUL EDUCAȚIONAL – FACTOR RELEVANT ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂȚII ELEVULUI 

THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT – A RELEVANT FACTOR IN THE 

DEVELOPMENT OF PUPIL’S PERSONALITY 

                                  Elena VINNICENCO, dr., lector univ.  

catedra PMÎP, UST 

Rezumat. Mediul este un factor important care contribuie la relevarea, stimularea și valorificarea 

dispozițiilor genetice prin acțiuni instituționalizate formal și nonformal. Mediul educaŝional include 

ansamblul factorilor interni şi externi care influenŝează activitatea educativă în sistemul de învăŝământ. În 

acest context, mediul vizează preponderent exigenŝe de natură psihologică şi socială atât pentru cadre 

didactice, cât şi pentru elevi.  

Cuvinte cheie: mediu, elev, proces educațional, comportament adaptativ, stare de bine. 

Abstract. The environment is an important factor that contributes to the revelation, stimulation and 

development of genetic dispositions through formally and informally institutionalized actions.The 

educational environment includes the set  of internal and external factors that influences the educative 

activity in the teaching system. In this context, the environment primarily concerns the exigencies of 

psychological and social nature both for teachers and pupils 

Key words: environment, pupil, educational process, adaptive behavior, well-being. 

          Mediul se reliefează în educaŝie şi este analizat din perspectiva celor două 

componente ale sale: mediul natural şi mediul social. 

 Etimologic cuvântul provine din latinescul medium care semnifică ceea ce este 

comun.  

Mediul natural cuprinde condiŝiile de climă, relief, vegetaŝie şi faună. Atunci când 

condiŝiile de mediu sunt favorabile, individul se dezvoltă normal. Mediul social 

influenŝează evoluŝia și dezvoltarea individului.  

Procesul formării şi dezvoltării personalităŝii copilului depinde şi de calitatea 

mediului social, de condiŝiile sociale favorabile, de organizarea socială democratică şi de 

relaŝiile interpersonale şi profesionale.  

În acest context, educaŝia este o activitate socială complexă care se realizează prin 

acŝiuni exercitate în mod conştient, sistematic şi organizat, cu scopul de a forma o 

personalitate activă şi creatoare, corespunzătoare condiŝiilor sociale şi istorice. 

Interacțiunea educațională este interpretată ca un fenomen real, specific, ca un 

obiect al cunoașterii, descrierii științifice și utilizării în practica educațională. Datorită 

interacțiunii educaționale apar noi posibilități de educație, care dezvăluie comunicarea 

între discipol și educator. 

          Formele educației reprezintă ansamblul acțiunilor și al infuențelor pedagogice 

proiectate și realizate în cadrul activității de formare și dezvoltare a personalității. 

Educația formală include ansamblul acțiunilor pedagogice proiectate instituțional, pe 

niveluri și trepte de studii.  
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          Constantin Cucoş susŝine faptul că profunzimea educaŝiei formale depinde de 

calitatea coordonării şi integrării influenŝelor nonformale şi informale [4]. Educaŝia 

formală ghidează, completează şi corectează achiziŝiile obŝinute prin intermediul 

educaŝiei informale şi nonformale şi exercită o funcŝie integrativă, de sinteză a diferitelor 

experienŝe trăite. Articularea celor trei forme ale educaŝiei se realizează prin: 

- lecŝii tematice; 

- ore de dirigenŝie pe probleme concrete; 

- metode ce urmăresc declanşarea învăŝării independente; 

- activităŝi  şcolare. 

         Educația nonformală se realizează într-un cadru instituționalizat situat la nivel 

extradidactic și extrașcolar. În pedagogia postmodernă se susține ideea că rolul 

determinant îi aparŝine educaŝiei informale pentru că valorifică experienŝa de viaŝă şi de 

învăŝare a individului.  De exemplu, o emisiune de la radio sau televizor poate sugera 

elevului activităŝi interesante în cadrul extradidactic. Această educație se realizează prin 

intermediul  mass-media, familiei, muzeelor, bibliotecilor, cinematografelor etc.  

Educaŝia nonformală are următoarele trăsături (remarcabile îndeosebi la nivelul vârstelor 

şcolare): 

 activităŝile sunt opŝionale; 

 elevii sunt implicaŝi direct în aceste activităŝi; 

 interdisciplinaritate/ educaŝie permanentă; 

 nu sunt evaluări decât în limitele nevoii de stimulare şi susŝinere ale 

elevilor. 

         Educația informală se realizează într-un câmp psihosocial, preluând influențele cu 

efecte pedagogice rezultate din contextul situațiilor cotidiene. Educaŝia informală include 

toate influenŝele – pozitive și negative, spontane şi permanente, neintenŝionate, difuze, 

eterogene, pe care individul le suportă din  mediul existenŝial.   

 În cadrul procesului educaŝional este important nu atât obiectul în legătură cu care 

el se realizează, cât dezvoltarea forŝelor care se activează în cadrul acestui proces.  

Nu poate exista o dezvoltare finalizată a tuturor sferelor psihicului fără o anumită 

materie de studiu spre însuşirea căreia ar fi orientate eforturile cognitive, volitive şi 

emoŝionale ale copilului. 

 Această materie de studiu conține obiective bine determinate, conŝinutul ei este 

stabilit în prealabil. În acest sens procesul de instruire poartă un caracter de constrângere, 

adică elevul trebuie sa-şi însuşească cunoştinŝele şi principiile necesare spre a-şi declanşa 

anumite capacităŝi şi a-şi orienta formarea lor. Ce raport trebuie să existe între forŝele 

interioare ale copilului şi materia de studiu, astfel ca procesul de instruire să contribuie la 

dezvoltarea lui? Este necesar ca materialul de studiu să corespundă nivelului actual de 

dezvoltare, iar pe de altă parte să fie distanŝat de el, adică să-1 depăşească în ceea ce 

priveşte complexitatea. Dacă sarcinile instructiv-cognitive propuse elevului sunt 
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echivalente forŝelor lui, acestea din urmă nu vor fi impulsionate spre o dezvoltare 

ulterioară. 

           Individualizarea învăŝării exprimă necesitatea de a valorifica  mai eficient 

potenŝialul individual, atât în ceea ce priveşte persoanele dotate, cât şi pe cele cu mai 

mic potențial creativ. 

           Diferenŝierea învăŝării răspunde solicitării  de a satisface nevoile abordării 

individuale ale elevilor.  

Personalitatea elevului se cercetează nu ca un fenomen izolat, ci într-o anumită 

situaŝie  pedagogică. Această situaŝie  este generată de anumite componente  ale scopului 

educaŝiei, adică imaginea despre personalitatea pe care dorim s-o formăm, conŝinutul 

educaŝiei, care include experienŝa socială umană şi modelul  proiectării procesului 

educaŝiei. 

          În procesul proiectării educaŝionale  elevul se cercetează ca subiect şi obiect al 

interacŝiunii cu componentele  educaŝiei, ce formează structura acŝiunilor pedagogice. 

Elevii ar fi de dorit să-şi respecte învăŝătorii, dar trebuie şi să se simtă bine în preajma lor. 

În acest context evidențiem următoarele: 

 Învăŝătorii sunt intelegenŝi, dar nu sunt perfecŝi. 

 Copiii trebuie să se simtă liberi să-şi discute problemele atât cu învăŝătorii, cât 

şi cu semenii lor.  

 Întotdeauna cooperarea este preferabilă competiŝiei. 

 Experienŝele creative ar trebui să fie cât mai apropiate de experienŝele 

cotidiene ale copiilor.  

          Putem stimula atenŝia şi interesul elevilor, mărind încrederea în ei, încurajând, 

dezvoltând gândirea independentă, creatoare, prin folosirea jocurilor didactice. Prin 

eforturi şi competenŝe, elevul simte că realizează progrese. El constată că performanŝele 

sale au anumită utilitate şi semnificaŝie în viaŝa practică, iar el poate deveni capabil de 

performanŝe originale [5]. 

Relaŝia dintre aspectul social al activităŝii umane şi modelul individualizat al 

procesului de învăŝământ tradiŝional necesită o ameliorare a ansamblului de metode de 

instruire în baza unor modalităŝi didactice comune. Această situaŝie se rezolvă prin 

activitatea în grupuri mici, care unesc câŝiva elevi. Atunci când este necesară varietatea 

de opinii multiple grupul trebuie să fie numeros. În cazul dacă grupul e mic apare 

satisfacŝia participării active în cadrul unei activităŝi comune, afirmă V. Oprescu [6]. 

 Avantajele grupului pot fi: 

 în grup interesul este mai înalt, creşte gradul de motivaŝie; 

  raŝionamentele în grup sunt evidenŝiate din punct de vedere obiectiv; 

  ideile neadecvate sunt respinse mai facil; 

  în grup există o anumită dirijare, coordonare în acŝiuni (autodisciplină); 

  grupul satisface necesitatea de a discuta; de a-şi expune părerea liber; 
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  se evidenŝiază nivelul de creativitate a membrilor; 

  apare un lider, care se manifestă în direcŝii pozitive; 

  există posibilitatea unei colaborări reciproce între elev şi pedagog; 

 creşte nivelul de iniŝiativă;          

 se asigură ameliorarea şi eficientizarea în cadrul procesului instructiv 

educativ; 

 este posibilă atingerea obiectivelor propuse în cazul unei aplicări corecte. 

            Scopul activităților de învățare ar trebui să fie cooperarea, nu competiția. Un 

mediu competitiv poate transmite mesajul că alții stau în calea succesului nostru și poate 

încuraja câștigul cu orice preț. Acest context diminuează sentimentele de siguranță. 

Cadrele didactice trebuie să aplice principiul de echitate, solicitând tuturor copiilor să dea 

dovadă de competență, efort și performanță.            

           Dezvoltarea unui sentiment de comunitate include o identitate specială, cu 

propriile sale tradiții, cultură, aspect, reguli etc. În acest sens toți membrii din grup au 

contribuit pentru ca identitatea individuală a fiecăruia  să fie recunoscută. O altă categorie 

de exigenŝe se referă la necesitatea cunoaşterii detaliate a obiectului intervenŝiei, a 

personalităŝii umane, în toată complexitatea ei structurală şi funcŝională.  Cadrul didactic 

realizează intervenŝia instructiv-educativă și trebuie să cunoască foarte bine 

caracteristicile de vârstă ale elevilor cu care lucrează.  

           Exigențele sociale de modelare a personalităŝii elevilor şi cea individuală de 

facilitare a comportamentului adaptativ se concretizează pe plan social în două 

coordonate : 

1) socializarea elevului prin intervenŝii speciale; 

2) organizarea mediului școlar realizator de asemenea intervenŝii. 

          Orientările sociale sunt axate în direcŝia perfecŝionării mediului școlar, care să 

intervină în sprijinul învățătorului, prin iniŝierea şi realizarea  intervenŝiilor modelatoare. 

Astfel, asigurându-se că fiecare elev se simte binevenit, învățătorul, prin intermediul 

acțiunilor educaționale, le transmite elevilor mesajul că fiecare persoană trebuie 

respectată.  În acest context menționăm că un mediu sigur satisface necesitățile specifice 

de învățare. În acest context, pedagogul încurajează copiii să coopereze, să se implice în 

diferite activități și să-și asume responsabilități în procesul de învățare. Este preponderent 

faptul ca profesorul să asigure un mediu de învățare care promovează starea de bine a 

fiecărui elev.  

            Se poate afirma că asigurarea stării de bine a elevului presupune sprijinirea 

dezvoltării sale fizice, emoționale, sociale și cognitive. În opinia lui Laevers (2005), 

starea de bine este o stare care poate fi recunoscută prin satisfacția, bucuria și plăcerea 

copiilor, pentru că aceștia sunt relaxați și exprimă pace interioară, exprimând în același 

timp energie și vitalitate. Elevii sunt ageri, sunt spontani, abordabili și își revin cu 

ușurință după experiențe dificile. Şcoala devine astfel responsabilă de evoluŝia celui pe 
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care îl educă. Aceasta presupune noi schimbări, o îmbunătăŝire a metodelor şi mijloacelor 

didactice, o implicare activă şi responsabilă în procesul de predare - învăŝare - evaluare, o 

motivare a elevilor spre o autoeducaŝie şi o deschidere spre nou şi spre cerinŝele reale ale 

societăŝii. Cei care utilizează strategii mixte îşi îmbunătăŝesc ritmul de asimilare a 

cunoştinŝelor şi calitatea performanŝelor.  

Educaŝia trebuie să-i permită elevului să se implice direct în procesul de formare şi 

dezvoltare. Elevii trebuie învăŝaŝi să colaboreze,  să aibă încredere în forŝele proprii, să 

fie responsabili, să găsească soluŝii la problemele cu care se confruntă şi să 

îmbunătăŝească mediul în care se dezvoltă.  

Cadrul didactic trebuie să tină cont în orice moment de elevii săi, trebuie să-i ajute 

să găsească soluŝii la problemele lor şi să-i orienteze, stimulându-i să se autodepăşească. 

Este necesar să se ŝină cont şi de următoarele obiective, care constau în: 

- desfăşurarea simultană a două activităŝi; 

- participarea mai multor membri în cadrul activităŝilor; 

- extinderea dimensiunilor formale, nonformale și informale. 
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ДИКТАНТ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ  СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ЩКОЛЬНИКОВ 

DICTATION AS AN EFFECTIVE MEANS OF TEACHING ORTHOGRAPHIC 

LITERACY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

Люба Прокопий, др., конф.унив., ТГУ 

В современной школе главнейшая задача обучения русскому языку младших школьников – 

формирование орфографической грамотности. Она является одной из составных частей общей 

языковой культуры, обеспечивающей точность выражения мысли и взаимопонимания в 

письменном общении. Для формирования языковой культуры особое место отводится 

письменным работам, среди которых можно выделить диктант. Определению разных типов 

диктантов, обоснованию методики их проведения и посвящена данная работа. 

Ключевые слова: Анализ, ассоциация, диктант, методика, методические приемы, наглядность, 

психология,  обучение, орфография, синтез,   стилистика, фонетика, эксперимент.               

In modern school, the main task of teaching Russian language to younger schoolchildren is the formation 

of spelling literacy. It is one of the components of a common linguistic culture, ensuring the accuracy of 

the thought expression and mutual understanding in written communication. For the formation of 

linguistic culture, a special place is given to written works, among which dictation can be distinguished. 

This work is devoted to the definition of different types of dictations, the justification of the methodology 

for their implementation.         

Keywords: analysis, association, dictation, methodology, teaching methods, visualization, psychology, 

training, spelling, synthesis, stylistics, phonetics, experiment. 

 

        «Начальное образование способствует формированию ребенка как свободной и 

творческой личности, обеспечивая развитие необходимых компетенций для 

продолжения обучения в гимназическом образовании». [2, Ст. 26] 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной 

школой, принадлежит изучению родного языка.  

Важным направлением деятельности учителей начальных классов  является 

качественное внедрение куррикулума, основанного на компетенциях, через 

совершенствование дидактических стратегий, предполагающих реализацию задач, 

основанных на работе с текстом при проведении интегрированных уроков русского 

языка и литературы. [5] В современной школе главнейшая задача обучения 

русскому языку младших школьников – формирование орфографической 

грамотности. Она является одной из составных частей общей языковой культуры, 

обеспечивающей точность выражения мысли и взаимопонимания в письменном 

общении. [5] 

     Одной из специфических компетенций по русскому языку и литературе, 

которые должны быть сформированы у учащихся I-IV классов считается 

компетенция: Изучение родного языка с позиции социального заказа – овладение 

практической коммуникацией, являющаяся основой формирования Компетенции 

общения на родном/государственном языке в гимназическом и лицейском звене.   

       В старшем звене (3-4 кл.) к этой компетенции добавлены: 

Воспроизводить/создавать письменные высказывания, проявляя стремление к 
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речевому самоконтролю и творческий подход; Применять языковые знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач, проявляя 

стремление к учебной самостоятельности. [5] 

Обучение русскому языку должно держаться на трех китах: языкознании, 

психологии, методике. «Главное внимание учителя должно быть сосредоточено на 

формировании орфографической и пунктуационной грамотности учащихся и их 

речевом развитии, а также на прочном усвоении тех знаний, которые являются 

основной для применения правил правописания и овладения речевыми нормами» 

[4]. Грамотное письмо предполагает освоение орфографии. Орфография – 

общепринятая система правил написания слов.  

Русская орфография состоит из пяти основных разделов: 

1. Передача буквами фонемного состава слов.  

2. Слитные, раздельные и дефисные написания слов и их частей.  

3. Употребление прописных и строчных слов. 

4. Перенос части слова с одной строки на другую.  

5. Графические сокращения. 

Обучение правописанию строится на ведущем принципе – передаче буквами 

фонемного состава слов (морфем). Именно к этому разделу орфографии относится 

большинство правил, изучаемых в начальных классах: правописание безударных 

гласных в корне слова, сомнительных и непроизносимых согласных и т.д. В 

учебниках по русском языку системно и целенаправленно проектируется учебная 

деятельность по выработке орфографических навыков у младших школьников. 

(40). 

Для выработки  орфографических  навыков одним из  самых действенных 

методов является диктант, который может быть использован уже с первого класса. 

    Диктант представляет собой небольшой связный текст, в который включены 

орфограммы, ранее изученные детьми. Диктант может быть текущим, в котором 

проверяется усвоение детьми пройденной темы, и итоговым, когда учитель проверяет 

усвоение различных орфограмм, изученных за более длительный период времени 

(четверть, год). Первоначально учитель читает весь текст выразительно, медленно и 

четко. Знаки препинания и орфограммы детям не подсказываются. Название диктанта 

можно предложить учителю записать на доске. Учитель читает первое предложение 

текста. Делается пауза, чтобы дети смогли полностью (про себя) повторить его. Затем 

учитель читает предложение по частям (1—3 слова), а дети записывают его. После этого 

предложение прочитывается повторно (для самопроверки учащимися). Аналогично 

осуществляется работа и с другими предложениями. По окончании записи весь диктант 

прочитывается полностью. При этом после прочтения каждого предложения учитель 

должен предоставить время ученикам для того, чтобы они еще раз выполнили 

самопроверку. По завершении всей работы остается время для того, чтобы ученики 

еще раз подумали о тех опасных местах в диктанте, которые вызвали у них сомнение. 

В первом классе диктовка начинается со слов, затем под диктовку записывается 

одно предложение, далее происходит наращивание объема диктанта. [1, 3] 
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 Итак, в конце учебного года в первом классе проводится один контрольный диктант 

(15—18 слов) и 1 контрольное списывание печатного текста (15 слов). Для диктантов и 

списывания целесообразно использовать связные тексты. Они должны отвечать 

нормам современного литературного языка, носить воспитывающий, познавательный 

характер, быть доступными по содержанию и по структуре учащимся данного класса. 

Тексты диктантов должны быть средней трудности: содержать орфограммы ранее и 

недавно изученных правил. Для первого класса подбираются тексты, включающие в 

себя слова, в которых написание не расходится с произношением. Если же в текстах 

диктантов встречаются слова или знаки препинания на правила, которые не изучаются в 

данном классе, они записываются на доске или четко проговариваются учителем. На 

проведение контрольной работы в первом классе отводится 25—30 минут. 

Используется только словесная оценка, а ее критерием является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. 

Начинать можно со словарного диктанта. 

 Словарный диктант включает в себя слова и словосочетания с трудными и 

непроверяемыми орфограммами на то или иное правило (безударные гласные, 

непроизносимые согласные, падежные окончания имен существительных, личные 

окончания глаголов и т. д.), которые необходимо запомнить. В 1 классе словарные 

диктанты проводятся по мере изучения словарных слов (обычно 2 раза в месяц). 

Количество слов в словарных диктантах должно быть регламентировано: в 1 классе 

оно не должно превышать 6-8 слов, во 2 классе — 8-10 слов, в 3 классе — 10-12 

слов, в 4 классе - 12-15 слов. 

 В нем дети выделяют, фиксируют, затем проговаривают и проверяют 

сложные орфограммы. Они могут быть извлечены из пассивного запаса, 

имеющегося у учащихся, или из изучаемого речевого образца (текста). Главное – 

научить правильно писать эти слова, т.к. их произношение и значение детям уже 

известно из предыдущих уроков. Слова представлены на доске (или на 

специальной таблице «Учимся писать слова»). Орфограммы в них выделены 

разными цветами. Например, 

 слова с разными редуцированными гласными выделены красным цветом – 

облака, земля, ряды и др.; 

 слова с оглушением парных звонких в середине слова и на конце синим цветом: 

дубки, сказки, сад и др.; 

 слова с шипящими согласными – зеленым цветом и т.д. 

Наблюдения проводятся по алгоритму «Слушай! Смотри! Сравнивай!» 

Учитель предлагает познавательную задачу; 

- Почему в данных словах буква «о» выделена красным цветом?  [3, с.95] 

В 3-4 классах целесообразно проводить более сложные диктанты, например, 

слуховой диктант, потому что этот вид работы наиболее полно иллюстрирует 

уровень грамотности и является целью обучения письму.  

Защитники леса. Круглый год ребята соседней школы помогают охранять 

лес. Перед новогодним праздником они спасли от гибели сотни лесных красавиц. 



 172 

Как красив лес зимой! Зимой в лесу тихо. Природа спит до весны. (30 слов). (21 

орф.) 

 Зрительный диктант предназначен для закрепления правописания изученных 

орфограмм, трудных слов, не регулируемых правилами, и т. д. Текст записывается 

учителем на доске. Дети сами прочитывают его, зрительно находят все изученные ор-

фограммы. При работе с изученными орфограммами можно повторить правило, 

подобрать проверочные слова. Затем учитель закрывает текст и диктует его учащимся. 

Записав текст, дети самостоятельно сверяют написанное в тетради с текстом на доске. 

Проведение таких диктантов развивает у детей зрительную память и внимание при 

нахождении в тексте трудных орфограмм. 

Весной. Весна. Река вышла из берегов. Вода залила весь луг. По реке плывут 

большие льдины. На одной льдине теленок. Теленок ревет от испуга. Надо 

спасать! Ребята взяли багры, зацепили льдину и потянули ее к берегу. Опасность 

миновала. Ребята отвели теленка на ферму. (36 слов). (25 орф.) 

Письмо по памяти основано на запоминании слов с изученными орфограммами. 

Текст записывается на доске. Можно использовать специально подобранные тексты на 

страницах учебника. Такие тексты могут быть небольшими по объему, в прозаической 

или в стихотворной форме. Предварительная работа нацелена на запоминание 

учащимися самого текста, выделение всех видов орфограмм, трудных случаев написания, 

знаков препинания, объяснение известных и запоминание неизвестных случаев 

написания. После проведения описанной работы текст следует закрыть. Дети пишут его 

по памяти в тетрадях. После перечитывания записанного в тетради ученики сверяют 

написанное с вновь открытым текстом на доске или в книге. Письмо по памяти хорошо 

развивает орфографическую зоркость учащихся. 

 Лес. С ясного неба посылает солнце свои прощальные лучи. В воздухе 

прохладно. Земля покрыта ковром из желтых листочков. Как хорошо в лесу 

осенним утром! Красивые деревья стоят в праздничном наряде. Тихо в лесу. 

Птицы улетели в теплые края. (37 слов).(260 орф.) 

      Диктант с постукиванием. 

Смысл данного вида работы состоит в том, что при чтении диктанта учитель 

постукивает карандашом тогда, когда появляется слово, в котором присутствует 

орфограмма, на которую должен обратить внимание учащийся. 

     Весна. Весна началась во всей красе. Жизнь заиграла повсюду. Уже голубеют 

перелески. По свежему изумруду первой зелени желтеет одуванчик. Рои мошек 

показались на болотах. Грачи прилетели. Проснулись поля и луга. В деревне пошли 

веселые хороводы. (26 орф.) (39 слов). 

  Контрольный диктант проводится после изучения большой темы. Его цель — 

проверка формирования навыков грамотного письма. В первом классе проводится только 

один контрольный диктант, который сопровождается одним-двумя грамматическими 

заданиями. В 1 классе в диктанте должно быть 15-18 слов. Во 2 классе в конце первого 

полугодия 25—30 слов, в конце года 40-45 слов. В 3 классе в конце первого полугодия 
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50-55 слов, в конце года 60-65 слов. В 4 классе в конце первого полугодия 65-70 слов, 

в конце года 75-80 слов. 

     Грибы. Много грибов в лесу. Под березами и осинами свои грибы. Они 

называются подберезовики и подосиновики. Но подберезовик может расти и 

далеко от березки. А вот подосиновик крепко связан с осиной. Красный гриб 

подосиновик очень стройный. Красивы его шляпка и ножка. (21 орф.) (40 слов) 

  Творческий диктант является обучающим и предназначен для повторения и 

закрепления изученного материала. Используя данные слова и словосочетания, 

дети сами создают текст. Творческие диктанты способствуют развитию мышления, 

речи учащихся, активизации их словаря. Усложнение таких диктантов происходит 

постепенно. Сначала они могут представлять собой отдельные слова для 

составления предложений; затем даются незаконченные предложения или опорные 

слова для составления предложений, объединенных общим сюжетом. При 

самостоятельной работе учащихся включаются слова на изученные правила. 

Творческие диктанты могут заключаться и в продолжении текста по его данному 

началу. При проверке учитывается правильность построения предложений, их 

последовательность. Можно предложить следующие слова и словосочетания: 

Бродить, качаться, веселиться, собирать, подберезовик, ромашка, зайчонок, 

отпустить, лесная опушка, рассказывать о прогулке, ранним утром, рассвет 

солнца. 

Мы отправились…Было весело…В лесу было так красиво…На траве роса… 

1. Для формирования грамотного письма / прочности, осознанности 

необходимо проводить систематическую и целенаправленную работу не только по 

сопоставлению графического и звукового образа слов, но и выработку системы 

умственных действий:- наблюдение,- выявление общих признаков,- моделирование 

явления и др. 

      Главная задача при обучении правописанию – это создание первичных 

правильных ассоциативных связей, т.к. первичные зрительно-графические и 

двигательно-речемоторные связи оказываются наиболее прочными. Именно этим 

фактором объясняется то явление, что ошибки легче предупредить, чем 

искоренить. 
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DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE ÎN ȘCOALĂ 

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SKILLS IN SCHOOL  

Angela BOTEZATU, dr. în șt. econ., IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe 

Olga DRUGUȘ, gr. didactic II, IP Liceul Teoretic „Petru Rareș‖, Chișinău 

Rezumat. În prezentul articol, autorii au studiat particularitățile dezvoltării competențelor antreprenoriale 

și a spiritului antreprenorial la treapta gimnazială și liceală de învățământ. În acest sens au fost elucidate 

componentele de bază ale competenței antreprenoriale, reflectarea acestora în documentele educaționale 

de referință și în cadrul disciplinelor de cultură generală. De asemenea, a fost analizat Cadrul de 

competențe antreprenoriale EntreComp, elaborat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene. 

Scopul acestuia este de a ajunge la un consens privind competențele antreprenoriale prin definirea a 3 

domenii de competență, a unei liste de 15 competențe, a rezultatelor învățării și a nivelurilor de măiestrie, 

pe care să se poată baza inițiativele curente și cele viitoare. 

În scopul analizei percepției cadrelor didactice privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a 

spiritului antreprenorial la disciplinele predate în cadrul a 5 instituții de învățământ (printre care 

menționăm IPLT ‖Petru Rareș‖ și IP CEEF), autorii au realizat un studiu, opiniile generale ale cadrelor 

didactice fiind reflectate în acest articol. 

Cuvinte-cheie: antreprenoriat, competențe antreprenoriale, spirit antreprenorial, EntreComp 

Summary: In this article, the authors studied the particularities of developing entrepreneurial skills and 

the entrepreneurial spirit in gymnasium and high school. So, the basic components of entrepreneurial 

competence have been elucidated, their reflection in the reference educational documents and within the 

general culture   disciplines. Also, the EntreComp Entrepreneurship Skills Framework, developed by the 

European Commission's Joint Research Center, was analyzed. Its purpose is to reach a consensus on 

entrepreneurial competences by defining 3 areas of competence, a list of 15 competences, learning 

outcomes and mastery levels, on which current and future initiatives can be based. In order to analyze the 

perception of the teachers regarding the development of the entrepreneurial competences and the 

entrepreneurial spirit in the disciplines taught in 5 educational institutions (among which we mention 

IPLT "Petru Rareș" and IP CEEF), the authors conducted a study, the general opinions of the teachers 

being reflected in this article. 

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial skills, entrepreneurial spirit, EntreComp 

INTRODUCERE. Dezvoltarea capacității antreprenotiale a cetățenilor și 

organizațiilor din Europa a fost, pe parcursul mai multor ani, unul dintre cele mai 

importante obiective de politici ale UE și statelor membre. Tot mai multe persoane 

conștientizează faptul că abilitățile, cunoștințele și atitudinile antreprenoriale pot fi 

învățate, ceea ce ulterior duce la dezvoltarea pe larg a mentalității și culturii 

antreprenoriale întru beneficiul atât al persoanelor individuale, cât și al societății în 

general. 

În anul 2003, Comisia Europeană s-a referit pentru prima dată la importanța 

educației antreprenoriale în Cartea verde privind antreprenoriatul în Europa. În 2006, 

Comisia Europeană a introdus ”spiritul de inițiativă și antreprenorial” în cele 8 

competențe-cheie necesare pentru toți membrii unei societăți bazate pe cunoaștere. 

‖Small Business Act‖ din 2008 pentru Europa, comunicarea privind ‖Regândirea 

Educației‖ din 2012, Planul de acțiune ‖Antreprenoriat 2020‖ din 2013 și Noua agendă 
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pentru competențele în Europa pun accent pe necesitatea promovării educației 

antreprenoriale și învățării antreprenoriale. Aceasta a dus la apariția unui număr mare de 

inițiative în toată Europa. 

În Republica Moldova, competențele antreprenoriale sunt reflectate în Codul 

Educației (2014), cap. III, art. 11 (pct. 2, lit. h) ca finalități educaționale și anume: 

competențe antreprenoriale și spirit de inițiativă [1].  

Pentru Republica Moldova competența antreprenorială reprezintă un angajament 

conștientizat ca impact de perspectivă atât pentru individ, cât și pentru societate. Prin 

urmare, antreprenoriatul are o componentă activă și una pasivă: cuprinde atât capacitatea 

de a induce schimbări, cât și capacitatea de a le primi, sprijini și adapta la inovația adusă 

de factorii externi, antreprenoriatul vizează capacitatea de analiză a situației pe piața 

muncii, abilitatea de a acționa în corespundere cu profilul personal și social, implică 

asumarea responsabilității pentru acțiunile cuiva, pozitive și negative, dezvoltarea unei 

viziuni strategice, stabilirea obiectivelor și realizarea lor, precum și motivarea de a reuși. 

Competența antreprenorială solicită în procesul de formare componentele de bază 

reflectate în tabelul 1. 

Tabelul 1 

Componentele competenței antreprenoriale 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

Informații privind 

oportunitățile pentru 

activități personale, 

profesionale și/sau de 

afaceri, contextul în care 

oamenii trăiesc și lucrează 

Management pro activ (de 

exemplu, abilitatea de a 

planifica, organiza, 

gestiona, delega, raporta, 

evalua etc.) reprezentare 

efectivă și negociere, 

capacitate de a lucra atât 

individual, cât și în echipă 

Inițiativă, poziție pro activă 

în viața personală și social-

economică. Atitudinile 

includ, de asemenea, 

motivare și determinare în 

realizarea obiectivelor 

propuse, căutare de soluții 

acolo unde alții văd doar 

probleme, inlusiv la locul de 

muncă 

Sursa: Bazele antreprenoriatului. Ghid metodologic pentru profesori. Winrock Moldova. 

Chișinău, 2013. pag. 9 

O persoană cu ambiții antreprenoriale poate câștiga încrederea necesară în propriile 

abilități antreprenoriale prin contactul personal direct cu persoane care au reușit cu succes 

să pună bazele propriilor afaceri. 

Una dintre calitățile importante ale unui antreprenor este spiritul antreprenorial. 

Acesta vizează capacitatea de a vedea oportunități acolo unde alții văd doar probleme, 

dublată de acțiunea perseverentă de a utiliza la maximum aceste oportunități ori pentru 

rezolvarea problemelor existente, ceea ce duce la reușita personală, profesională, 

economică etc. [3, p. 11] 

METODE ȘI MATERIALE APLICATE. Principalele materiale care au stat la 

baza abordării acestui subiect au fost: Codul Educației al RM, aprobat în 2014 [1]; 
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EntreComp: Cadrul de competențe antreprenoriale. Uniunea Europeană, 2016 [6]; 

Cartea verde privind antreprenoriatul în Europa, COM (2003)27, Bruxelles [5]; 

Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socio-economice mai 

bune, COM (2012)669, final Bruxelles [7]; Spiritul antreprenorial în învățământul 

european. Raport elaborat de Eurydice, Luxemburg. Comisia Europeană /EACEA 

/Euridyce (2016), [8] etc. 

Dintre metodele de cercetare aplicate în vederea studierii subiectului dat, putem 

menționa: analiza și sinteza principalelor opinii care caracterizează competențele 

antreprenoriale; deducția și inducția, în vederea elucidării rolului competențelor 

antreprenoriale în educarea tinerei generații; chestionarea cadrelor didactice care predau 

disciplinele de cultură generală în vederea identificării competențelor antreprenoriale 

formate și dezvoltate în cadrul orelor. 

REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII. Legislația în vigoare a Republicii 

Moldova stipulează: ”…Antreprenoriatul este o activitate de fabricare a producției, de 

executare a lucrărilor și de prestare a serviciilor, desfășurată de cetățeni și de asociațiile 

acestora în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu și 

sub răspunderea lor patrimonială, în scopul de a-și asigura o sursă permanentă de 

venit”[1]. De aici, putem defini antreprenorul ca persoana care, asumându-și riscul, 

investește bani, energie (sănătate), timp pentru a produce bunuri sau servicii, în scopul de 

a crea condiții mai bune pentru sine și pentru familia sa. 

Focusarea accentului de pe conținutul economic al definițiilor pe cel educațional 

este justificat, deoarece spiritul de inițiativă și cel antreprenorial, în linii mari, este 

capacitatea de a transforma ideile în acțiuni, ideile care generează valoare pentru 

altcineva și pentru sine. 

Competența-cheie transversală antreprenoriat și spirit de inițiativă de care are 

nevoie fiecare cetățean pentru autorealizarea și dezvoltarea personală, cetățenie activă, 

incluziune socială și angajare într-o societate bazată pe cunoaștere este una 

indispensabilă. 

În anul 2015 de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene a fost 

elaborat un studiu privind Cadrul de competențe antreprenoriale, numit EntreComp. 

Acesta oferă un instrument pentru îmbunătățirea capacității antreprenoriale a cetățenilor 

și organizațiilor din Europa. Scopul cadrului este de a ajunge la un consens privind 

competențele antreprenoriale prin definirea a 3 domenii de competență, a unei liste de 15 

competențe, a rezultatelor învățării și a nivelurilor de măiestrie, pe care să se poată baza 

inițiativele curente și cele viitoare (Figura 1). 
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Figura 1. Domeniile și competențele modelului conceptual EntreComp 

Sursa: Raportul EntreComp: Cadrul de competențe antreprenoriale. Elaborat de Centrul 

Comun de Cercetare al Comisiei Europene, 2016 

EntreComp poate fi utilizat ca referință pentru elaborarea programului de 

învățământ în sectorul formal de educație și formare. De asemenea, poate fi utilizat 

pentru activități și programe în contexte de învățare neformală. Cadrul are drept scop 

crearea unei punți de legătură între educație și piața muncii, în ceea ce privește spiritul 

antreprenorial ca și competență. 

Spiritul antreprenorial semnifică valorificarea posibilităților, a ideilor și 

transformarea acestora în valoare pentru alții. Valoarea creată poate fi financiară, 

culturală sau socială.  

Conform studiului menționat, spiritul antreprenorial, ca și competență, se aplică în 

toate sferele vieții. Acesta permite cetățenilor să-și cultive dezvoltarea personală, să 

contribuie activ la dezvoltarea socială, să se integreze pe piața muncii ca angajați sau 

liberi profesioniști și să lanseze sau să ridice la un alt nivel afacerile care pot fi de natură 

culturală, socială sau comercială. 

”Idei și posibilități”, ”Resurse” și ”Implementare” sunt 3 domenii ale modelului 

conceptual și sunt menite să accentueze competența antreprenorială drept abilitatea de a 

transforma ideile și posibilitățile în acțiuni prin mobilizarea resurselor. 

O analiză exhaustivă a Curriculum-ului național la disciplinele de cultură generală, 

aprobat în 2019 pentru treapta gimnazială și liceală, scoate în evidență accentul pus pe 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Un exemplu elocvent este formularea 

competenței specifice disciplinei Geografie - Valorificarea patrimoniului natural și 

cultural sub aspect social, intercultural, antreprenorial, demonstrând spirit civic. 
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Proiectarea responsabilă a carierei prin valorificarea potențialului individual și a 

oportunităților pieței muncii, este o altă competență specifică formulată pentru disciplina 

Dezvoltarea personală. 

De asemenea, la formularea unităților de competență se pune accentul pe viziune și 

creativitate, luarea inițiativei, mobilizarea resurselor etc. 

În scopul analizei percepției cadrelor didactice privind dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale și a spiritului antreprenorial la disciplinele predate în cadrul a 5 instituții 

de învățământ (printre care menționăm IPLT ‖Petru Rareș‖ și IP CEEF), am realizat un 

studiu. Cadrelor didactice li s-a propus un chestionar cu 5 întrebări de bază (Tabelul 2). 

Tabelul 2 

Chestionar privind analiza opiniilor cadrelor didactice vis-à-vis de dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale în cadrul disciplinei predate 

Nr. 

d/o 

Întrebarea 

1. Ce competenŝe antreprenoriale formați la disciplina predată? 

1.________________________________________; 

2.________________________________________; 

3.________________________________________. 

2. Ce metode utilizați în formarea acestor competenŝe? 

1.________________________________________; 

2.________________________________________; 

3.________________________________________. 

3. Numiți cel puțin 3 unități de conținut la care se formează preponderent competenŝele 

antreprenoriale: 

1.________________________________________; 

2.________________________________________; 

3.________________________________________. 

4. Cum este reflectată formarea acestor competenŝe în curriculum/proiectarea lecției (de 

specificat unitățile de competențe)? 

1.________________________________________; 

2.________________________________________; 

3.________________________________________. 

5. La care activităŝi extradidactice/extracurriculare se pune accent pe formarea şi 

dezvoltarea competenŝelor antreprenoriale? 
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1.________________________________________; 

2.________________________________________; 

3.________________________________________. 

Sursa: Elaborat de autori 

Rezultatele obținute reflectă, parțial, o opinie subiectivă a cadrelor didactice, însă, 

ne permit să trasăm anumite concluzii generale. 

Astfel, dintre competențele antreprenoriale formate la disciplinele predate au fost 

menționate: valorificarea oportunităţilor de creştere personală; redactarea textelor de 

utilitate social-economică; stăpânirea limbajului economco-financiar; scrierea 

programelor care să ajute la prelucrarea automatizată a datelor; colaborare în 

grup/echipă; spirit de inițiativă; creativitate; elaborarea de mici proiecte de afaceri etc. 

Dintre metodele clasice și interactive care contribuie la dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale au fost menționate: studii de caz, simularea unor activități, dezbaterile, 

rezolvarea de probleme, prezentările în plen,  harta cognitivă, graficul T, 

brainstormingul etc. 

Varietatea unităților de conținut la care se formează aceste competențe presupune: 

Redactarea și prezentarea discursului (Limba și literatura română), Proiectarea carierei 

profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial (Dezvoltarea personală), Economia 

şi progresul tehnico-ştiinţific în secolul al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea 

(Istoria), Dobânda simplă şi compusă (Matematica) etc. 

Prin organizarea vizitelor de documentare la agenŝii economici din comunitate, 

vizitarea târgurilor și expozițiilor, organizarea întâlnirilor cu antreprenori de succes și a 

diverselor workshop-uri, elevii  își pot forma viziuni inspiratoare pentru a se implica în 

activități social-economice. 

CONCLUZII. La finalul acestui articol se poate afirma cu certitudine că 

competențele antreprenoriale și spiritul antreprenorial sunt finalități educaționale 

relevante pentru atingerea idealului educaţional al şcolii din Republica Moldova, care 

constă în formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care 

posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi 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. 

Cadrul de competențe antreprenoriale EntreComp definește spiritul antreprenorial ca o 

competență transversală, aplicată în toate sferele vieții: de la cultivarea dezvoltării 

personale, participarea activă în societate, (re)angajarea în câmpul muncii ca angajat sau 

liber profesionist, până la inițierea unei afaceri (culturale, sociale sau comerciale). 
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Competențele antreprenoriale în școală sunt inițiate și dezvoltate la toate disciplinele de 

cultură generală obligatorii, cât și în cadrul disciplinelor opționale sau a activităților 

extradidactice și extracurriculare. 

În același context, considerăm oportună iniŝierea unor activităŝi de instruire (workshop-

uri, traininguri) pentru profesori, care ar clarifica anumite subiecte ce țin de competenŝele 

antreprenoriale. 
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PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL SAP-ȘCOALĂ-FAMILIE - „REMEDIU” 

EFICIENT ÎN DIMINUAREA ABSENTEISMULUI LA PREADOLESCENȚI  

SAP-SCHOOL-FAMILY EDUCATIONAL PARTNERSHIP - EFFICIENT 

"REMEDY" IN DIMINISHING ABSENTEISM IN PREADOLESCENTS 

Valentina BOTNARI, dr., prof. univ., Catedra PEP, UST 

Albina SCUTARU, psiholog Serviciul de Asistență Psihopedagogică or. Rîșcani 

Rezumat. Absenteismul școlar cu precădență în vârsta preadolescentină prezintă o problemă la care 

școala și familia, acționând autonom, nu găsesc soluții pertinente. Elaborarea argumentată și 

implementarea Proiectului de parteneriat educațional cu o funcționalitate reală prezintă un „remediu‖ 

eficient în prevenirea și diminuarea absenteismului la preadolescenți. Componentele de bază ale 

proiectului educațional: planificarea, organizarea, monitorizare, evaluarea focusate într-o manieră 

sinergică pe realizarea scopului acestuia oferă șanse de succes în prevenirea și diminuarea absenteismului 

școlar.  

Cuvinte-cheie: absenteism școlar, parteneriat, preadolescenți, SAP, școală, familie. 

Abstract. School absenteeism, especially for pre-teens, presents a problem in which the school and the 

family, acting autonomously, do not find relevant solutions. The argued design and the implementation 

with a real functionality of the Educational Partnership Project presents an effective „remedy‖ in 
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preventing and reducing absenteeism in pre-teens. The basic components of the educational project: 

planning, organizing, monitoring, evaluating, focused in a synergistic way on achieving its purpose, 

offers a chance of success in preventing and reducing school absenteeism. 

Keywords: school absenteeism, partnership, pre-teens, SAP, school, family. 

Absenteismul şcolar este considerat, pe bună dreptate, una dintre marile provocări 

ale politicii actuale din domeniul educaŝiei. Pentru a ajunge într-o situaŝie de absenteism, 

risc de abandon şcolar un elev parcurge, de obicei, următoarea traiectorie: provine dintr-

un mediu socio-economic defavorizat, cu un potențial educogen redus, care nu îi poate 

oferi un sprijin adecvat, el intră rapid într-o etapă descendentă, caracterizată de eşec, un 

nivel scăzut al stimei de sine, stigmatizare şi excluziune socială şi vocaŝională. Eşecul 

şcolar în perioadele incipiente duce la o atitudine ostilă faŝă de şcoală, fapt ce dă naştere 

unui absenteism cronic. Printre factorii de risc se enumeră şi situaŝia extraşcolară din care 

lipsesc mijloacele de control şi în care anturajul joacă un rol important. După o fază de 

absențe nemotivate, consemnată şi în documentele şcolare, elevul abandonează şcoala. 

Această descriere, care se axa cu precădere pe individ, evidenŝiază pregnant și carențele 

profesionalismului pedagogic. 

Factorii care generează absenteismul sunt amplificați de lipsa de sprijin și resurse în 

familii. Pentru a reduce rata absenteismului este necesară oferirea consilierii optime 

elevilor în soluționarea problemelor academice și sociale cu care se confruntă și 

ameliorarea cadrului ce generează acest fenomen.  

Motivele absenteismului sunt numeroase, de la evitarea obținerii unor note proaste, 

până la sărăcia cruntă. Importantă este însă cunoașterea acestora și descoperirea lor în 

situații concrete precum și căutarea de modalități eficiente pentru combaterea cauzelor,  

implicit, a absenteismului. 

Parteneriatul educațional centrat pe prevenirea și reducerea cazurilor de absenteism 

școlar trebuie privit ca o prioritate pentru că: 

- procesul de descentralizare a educaŝiei presupune parteneriatul unui evantai de 

factori sociali care pot prelua roluri şi responsabilităŝi la nivel local;  

- confruntaŝi cu o varietate de mesaje oferite de medii diferite, elevii au nevoie de o 

interpretare unitară, coerentă, echilibrată, care poate fi furnizată doar prin 

parteneriatul unor factori sociali şi educaŝionali, cum ar fi SAP, școala, familia;  

- educaŝia oferită în cadrul familiei trebuie interconectată cu educaŝia prestată de alte 

instituții, care au o influenŝă semnificativă asupra elevilor (școala, SAP);  

- contactul permanent al agenților educaționali, facilitează racordarea efectivă a 

familiei la realitate, și a celorlalŝi factori la realitatea familiei [1]. 

Prestația oferită elevilor în cadrul proiectelor de parteneriat educativ bazat pe 

consiliere psihologică şi implicarea activă a părinŝilor ar parveni și diminua cu 

certitudine, absenteismul şcolar.  
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În baza reperelor  teoretice expuse mai sus într-o modalitate sintetică propunem ]n 

continuare descrierea conținutului esențial al unui Proiect de parteneriat educațional 

SAP- școală – familie, care a fost implementat în or. Rîșcani. 

Ca și orice proiect de parteneriat educațional, proiectul nostru a inclus elementele 

structurale principale: partenerii, perioada de derulare, argumentarea proiectului, punctele 

forte, punctele slabe, oportunități, scop, obiective, rezultate preconizate. Proiectul de 

parteneriat educațional a inclus o serie de activități cu obiective fixate  conceput să 

producă  rezultate într-un cadru de timp  prestabilit. 

Structura generală a proiectului a inclus parcurgerea unor etape, de culegere a 

informațiilor și de luare a deciziilor, care au loc în perioada derulării proiectului. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Ciclul de viață a proiectului după Lemeni și M. Miclea [3] 

La elaborarea proiectului de parteneriat educațional SAP-școală-familie am ŝinut 

cont de opiniile părinților, cadrelor didactice privind tematica şedinŝelor, precum şi de 

nevoile/trebuințele dezvoltării personale ale tuturor agenților implicați în proiect. 

Preocuparea de a concepe o serie de principii „fundamentale‖, care să fie agreate de 

către întreaga echipă a specialiștilor în desfășurarea proiectului de parteneriat educațional 

a demarat prin delimitarea anumitor premise și anume:  

- persoanele implicate în activităŝile specifice proiectului urmăresc aceleaşi 

obiective;  

-  obiectivele proiectului sunt cele declarate, nu există obiective ascunse sau care nu 

au fost prezentate în mod explicit;  

-  persoanele implicate în activităŝile specifice proiectului sunt oneste unele faŝă de 

altele; 

-  toți membrii echipei au un bagaj minim de cunoştinŝe şi de expertiză în 

desfășurarea  proiectului de parteneriat educațional, precum şi cunoştinŝe legate 

de domeniul propriu-zis al proiectului;  

- există o motivație puternică a membrilor echipei cu privire la încheierea cu succes 

a proiectului;  

-  toți membrii echipei cunosc foarte bine cine este inițiatorul proiectului propriu zis 

și care sunt obiectivele acestuia, când și cui se adresează proiectul (grupul 

ŝintă/grupul de beneficiari). 
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Pornind de la premisele enunțate, ne-am propus să respectăm şapte principii 

fundamentale ale desfășurării proiectului de parteneriat educațional: 

- principiul angajamentului (presupune că toate părŝile implicate cunosc foarte bine 

volumul de efort solicitat pentru realizarea proiectului de parteneriat  educațional 

şi îşi asumă responsabilităŝile); 

-  principiul succesului predefinit (are în vedere faptul că indicatorii de apreciere a 

reușitei proiectului dat, atât în ceea ce priveşte derularea, cât şi produsul final, 

trebuie să fie definiți de la bun început, înainte de declanşarea oricărei activităŝi); 

- principiul eficienţei / consistenţei interne / interdependenţei (se referă la relaŝia de 

interdependenŝă care există între aria de cuprindere a proiectului, timpul alocat și 

calitatea proiectată a produsului final.  

- principiul strategiei (acest principiu stabileşte ce trebuie şi când trebuie realizat); 

- principiul controlului (toate proiectele trebuie să beneficieze de politici şi 

proceduri riguroase şi eficiente de control şi monitorizare care indică cum 

trebuie făcut un lucru şi de către cine); 

- principiul canalului unic de comunicare (comunicarea printr-un canal unic de 

comunicare face ca deciziile să nu ajungă la unitatea de execuŝie în mod eronat, 

devenind contradictorii şi afectând substanțial bunul mers al proiectului); 

- principiul mediului de activitate stimulativ (creearea pentru membrii echipei a 

unui mediu de lucru stimulativ, care să activizeze întreg potenŝialul acestora). 

Astfel, principiile enunțate au contribuit la ordonarea realizării proiectului de 

parteneriat educațional SAP-școală-familie, iar condiŝiile derivate au creat premise 

acŝionale. 

Expunem generalizat următoarele condiŝii care ne-am propus să le respectăm pe 

parcursul desfășurării proiectului de parteneriat educațional: 

1. comunicare eficientă dintre parteneri; 

2. planificare minuțioasă a viitoarelor acțiuni comune ce urmează a fi desfășurate în 

cadrul proiectului de parteneriat; 

3. corectitudinea partenerilor educaționali; 

4. consecvența acțiunilor comune, depășirea constrângerilor de timp și resurse; 

5. depășirea diferenței dintre partenerii educaționali; 

6. repartiția corectă și adecvată a rolurilor în cadrul proiectului de parteneriat; 

7. atitudinea pozitivă față de parteneri și față de activitățile desfășurate în comun; 

8. flexibilitatea, continuitatea, persistența și diversitatea acțiunilor comune realizate 

în vederea soluționării problemei de interes comun; 

9. evaluarea curentă a eficacității formelor de parteneriat educational implementate și 

monitorizarea continua a proiectului [1]. 

Strategiile utilizate de specialiștii SAP, au avut în calitate de fundamente cinci 

„piloni‖ esențiali pe care îi reflectăm în Fig.2.  
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Fig.2. Pilonii esențiali ai strategiilor aplicate de către specialiștii SAP 

O preocupare aparte în cadrul proiectului au fost părinții. Educaŝia părinților se 

identifică cu nevoia de socializare, de dezvoltare a unei lumi culturale, ceea ce reprezintă 

şi o modalitate de comunicare cu pedagogii din școală și specialiștii SAP care 

interrelaționează nemijlocit cu copiii proprii. Iar o rezultantă a acestui lucru este faptul că 

părinții se dezvoltă diferit în funcŝie de coeziunea, organizarea şi  orientarea grupului din 

care fac parte. De aceea, instaurarea unui climat motivațional pozitiv, motivarea prin 

valorizarea personală, consideraŝie pe feedback şi evaluare/ autoevaluare, pe consultare şi 

participare activă constituie condiŝii eficace pentru implementarea proiectului de 

parteneriat educațional SAP - familie – școală. Demersul formativ s-a axat pe implicarea 

conştientă, activă a părinților, preadolescenților absenteiștilor, cadrelor didactice și 

specialștilor SAP, fapt ce a permis realizarea proiectului de parteneriat educational SAP- 

familie - școală. 

Activitățile din cadrul proiectului de parteneriat au solicitat implicarea anumitor 

metode şi tehnici care au facilitat atingerea rezultatelor scontate. În cadrul activităților au 

fost utilizate metode de lucru experiențiale interactive, creative, bazate pe cooperare și 

valorificarea resurselor și experiențelor fiecărui participant. Dintre metodele care și-au 

demonstrat eficiența în lucrul cu părinții și elevii în cadrul activităților noastre 

menționăm în cele ce urmează câteva exemple. 

Prin brainstorming (utilizat în cadrul lectoratului pentru cadrele didactice și părinți 

și a consultațiilor psihopedagogice de grup cu elevii), de exemplu, participanții au fost 

solicitați să ofere cât mai mult și variate răspunsuri pentru ceea ce înseamnă a fi un 

părinte bun, ce este educația și care sunt roadele acesteia, cum se pot implica părinții în 

activitățile educaționale. În cazul elevilor au fost rugați să se expună asupra faptului ce le 

place, sau nu le place la școala? 

Valorificarea studiului de caz (în atelierul de lucru cu cadrele didactice și părinții) a 

solicitat tact pentru a nu admite la nivelul participanților ,,identificări prea puternice cu 

povestea‖. Astfel, a fost propuse cazuri care nu se referea la părinții implicați în proiect. 

Ca exemplu, a fost adus cazul unei familii care, necătând la dificultățile materiale și în 

ciuda faptului că părinții nu dețin studii profesionale, fac eforturi, își trimit copiii la 

școală. Și alt caz al unei alte familii care nu se preocupă de frecvența la școală a copiilor 
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proprii. Subiectele puse în discuție au fost: ce gândesc, cum acționează, ce atitudini și 

valori au cele două familii, care vor fi consecințele unei atare atitudini, care din copii vor 

avea succes în viață, cum vor evolua relațiile ulterioare cu părinții etc.. Având în vedere 

specificul părinților, cazurile au fost prezentate prin secvențe din film. 

Mitul privind faptul că profesorii sunt singurii specialiști în educația copiilor, iar 

părinții nu trebuie niciodată să se intereseze de situația școlară a acestora, rezolvarea 

conflictului părinte – copil, privind alegerea carierei a fost investigat în cadrul proiectului 

de parteneriat prin intermediul problematizărilor care au fost succinte și au abordat 

realitatea cu care se confruntă acești părinți. 

A fost înscenată o secvență din viața unei familii în relație cu școala, deci a fost 

practicat jocul de rol (în cadrul seminarelor teoretico-practice și a atelierelor de lucru). 

,,Actorii‖ au conștientizat și exprimat propriile trăiri, gânduri, puncte tari, limite, 

obstacole, soluții. De exemplu: o familie în care mama și tata nu își trimit copilul la 

școală pentru că este nevoie de el în gospodărie, deși acesta își dorește foarte mult să 

învețe.  

Un alt scenariu: rezolvarea conflictului dintre un părinte agresiv și un profesor 

agresiv. 

Exercițiul a fost utilizat în cadrul seminarelor, atelierelor de lucru, consultațiilor 

psihopedagogice pentru exersarea unor modalități de rezolvare a conflictelor, de 

comunicare asertivă, de luare a deciziilor și pentru prezentarea personală, a lucrărilor de 

grup. Au fost propuse exerciții pentru facilitarea comunicării și interacțiunii, numite 

exerciții de spargere a gheții care au creat o atmosferă relaxantă. Acestea au fost propuse 

pentru momentele  introductive sau când s-a constatat o scădere a interesului sau ritmului 

de implicare. 

Hărțile / spațiile de viață au fost introduse în cadrul atelierului de lucru cu părinții și 

elevii. Activitățile grafice sunt plăcute și ușor accesibile părinților/elevilor cu abilități de 

citit/scris reduse. Hărțile/spațiile de viață au scos în evidență aspecte mai puțin 

conștientizate, au permis conturarea unei imagini clare a influențelor  și modelelor care 

acționează în spațiul vieții, au pus în evidență strategia de organizare interioară a 

individului, au oferit posibilitatea de cooperare între participanți. Prin învățarea împreună 

șansele de succes ale participanților au crescut evident. Astfel, părinții cu elevii au fost 

invitați să învețe prin cooperare, în grupuri mici, în echipe, prin rezolvarea anumitor 

sarcini. De exemplu: mozaicul, turul galeriei au reprezentat aplicații ale învățării prin 

cooperare, în contextul  căreia părinții și elevii au elaborat în echipă posterul educației. 

La activitățile cu părinții și cadrele didactice, au avut loc ,,discuții‖, în care 

participanții au fost provocați la dialog, la ascultare empatică a opiniei și argumentelor 

celuilalt, la negociere reală.  

Pentru aplicarea eficientă a tehnicilor de comunicare era nevoie întotdeauna de o 

atmosferă caldă, încredere, pentru ca părinții și elevii să se poată exprima liber și să se 
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simtă acceptați. Era important manifestarea abilităților de ascultare activă, de expunere 

liberă a ideilor și oferire de feedback pozitiv. 

Colectarea sistematică de informații, fapte, date despre elevii absenteiști și părinți, 

din mai multe surse, pentru a fi mai obiectivi în construirea proiectului de parteneriat 

educațional SAP- școală – familie a constituit o prioritate. 

Analizele reprezintă instrumente de investigare a unei situații în vederea obținerii 

unor informații cât mai clare. 

Analiza de nevoi a fost realizată prin observație, interviu adresate părinților pentru a 

identifica elementele ce țin  de specificul familiei, percepția de către părinți a cadrelor 

didactice, școlii, orelor sau implicării părinților în educație. 

Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări) a fost folosită 

pentru analiza personală a unei situații, a grupului de părinți dintr-o clasă, a modului în 

care școala vine în satisfacerea nevoilor părinților. 

Analiza GAP ne-a permis construirea pașilor care trebuie parcuși pentru depășirea 

,,prăpastiei‖. S-au găsit soluții pentru rezolvarea ,,situației prezentate‖, în funcție de 

obiectivele  menționate în cadrul ,,situației viitoare‖. De exemplu: copiii care nu vin la 

școală, părinți dezinteresați – situația prezentă, copiii care solicită să fie motivați pentru 

participarea la educație, părinți implicați – situația viitoare. Care sunt soluțiile posibile? 

Experiența din cadrul proiectului de parteneriat educațional SAP-școală – familie 

,,Cu pași mici facem lucruri mari‖ ne-a demonstrat că la activitățile cu părinții din medii 

dezavantajate socio-economic nu au succes metode precum prelegerea, expunerea, 

explicația, prezentările Power Point supraîncărcate cu texte. Părinții preferă metode 

interactive, au nevoie să colaboreze, să obțină produse , doresc să-și valorifice abilitățile 

creative. 

Parteneriatul educațional cu părinții, școala și SAP oferă suportul necesar pentru a 

umple gap-urile culturale între SAP, familie, școală. Activitățile propuse oferă spații de 

discuții și coîmpărtășirea propriilor valori, credințe, percepții, unicități, modalități de 

depășire a barierilor, de afirmare și autorealizare, care constituie cadrul pentru 

cunoașterea  reciprocă, reducerea  nesiguranței în fața ,,necunoscutului‖ experimentarea 

,,diferitului‖ ca oportunitate de învățare, manifestarea toleranței și exersarea unor 

modalități de acțiune comună. 

Concluzii 

Parteneriatele educaționale constituie un instrument viabil și eficient în prevenirea și 

combaterea eșecului școlar, absenteismului școlar și sporește cooperarea tuturor factorilor 

educaționali în vederea dezvoltării preadolescenților absenteiști. 

Metodologia prevenirii și diminuării absenteismului școlar printre preadolescenți 

presupune valorificarea componentelor proiectului de parteneriat educațional, 

planificarea, organizarea, monitorizarea și evaluarea, în scopul conturării și valorificării 
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acelor strategii și metode, care ar permite diminuarea influenței factorilor declanșatori 

și ar contribui la prevenirea și combaterea absenteismului școlar. 

Recomandări 

Pentru Serviciul de Asistență Psihopedagogică: 

- organizarea parteneriatelor educaționale cu familia în favoarea copiilor din grupul 

de risc; 

- acordarea serviciilor de suport (psiholog, psihopedagog) elevilor care au 

prezentat probleme de absenteism școlar; 

- intervenția psihologică  elevilor cu absenteism școlar ce atestă un locus control 

extern cu scopul dezvoltării locus controlul intern; 

- monitorizarea instituțiilor în respectarea instrucțiunilor cu privire la prevenirea și 

diminuarea absenteismului. 

Pentru instituțiile de învățământ: 

- identificarea elevilor care prezintà risc de absenteism școlar și abandon școlar 

prin intermediul diriginților după  numărul de absențe atestate în registru; 

- avizarea în scris a părinților elevilor care au înregistrat un număr mai mare de 20 

de absențe nemotivate; 

- colaborarea permanentă a diriginților cu părinții pentru identificarea timpurie a  

cauzelor absenteismului; 

 Pentru  familie: 

- colaborarea cu agenții educaționali pentru a beneficia de asistență metodologică 

în creșterea și educarea copiilor; 

- implicarea activă în viața școlară a copiilor; 

- colaborarea permanentă cu instituția de învățământ în scopul monitorizării 

absențelor și reușitei copiilor. 
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DESPRE CONȚINUTUL PRACTIC-APLICATIV AL GEOMETRIEI 

GIMNAZIALE  

ABOUT THE PRACTICAL-APPLICATIVE CONTENT OF HIGH 

SCHOOL GEOMETRY 

Laurențiu Calmuțchi, dr.hab. prof.univ.,UST 

Rezumat: În acest articol se pune accentul pe caracterul practic și aplicativ al geometriei și se fac unele 

propuneri în predarea geometriei gimnaziale. 

Cuvinte cheie:  practice, aplicativ, geometrie gimnazială. 

Abstract: In this article the emphasis is placed on the practical and applicative nature of geometry and 

some proposals are made in teaching gymnastics geometry. 

Key word: practical, applicative, high school geometry. 

Modificările în sistemul de învăŝământ public în ŝara noastră în conformitate cu 

legea învăŝământului în care se vorbeşte despre consolidarea legăturii dintre şcoală şi 

viaŝă, precum şi despre dezvoltarea de mai departe a învăŝământului în contextul 

integrării europene, necesită avansarea procesului educațional matematic spre orientarea 

acestui proces cât mai aproape de practica cotidiană. O atenŝie deosebită cere dezvoltarea 

competenŝelor matematice practice ale elevilor, în particular, în studiul geometriei, 

deoarece acest compartiment al matematicii gimnaziale este cel mai abstract, dat totodată, 

el constituie puntea firească de legătură logică a întregii matematice preuniversitare de 

realitățile vieții cotidiene. 

În documentele școlare sunt prevăzute astfel de activități, dar clar și explicit în 

manuale, nu sunt reflectate, ceea ce diminuează cu mult fundamentele motivaționale ale 

studierii matematicii preuniversitare. Este necesar de a atrage atenția la suplinirea acestui 

gol. Prin însărcinări cu conținut practic aplicativ vom înțelege acele lucrări și exerciții 

efectuate de către elevi în cadrul orelor de matematică în clasă, pe teren, precum și în 

cadrul activităților de acasă, cu ajutorul instrumentelor de construcții, de măsurat sau a 

unor aparate și procedee simple în colectiv sau independent. 

Formele sub care se prezintă însărcinările cu conținut practic la matematică, în 

special, la compartimentul geometrie, sunt multiple: 

 mânuirea instrumentelor pentru a construi/modela modele grafice vizuale de figuri și 

corpuri geometrice; 

 mânuirea instrumentelor pentru măsurarea celor mai diverse mărimi: lungimi, mase, 

capacități, timp etc.; 

 estimarea mărimilor și aprecierea rezultatelor unor operații efectuate, inclusiv pe teren; 

 măsurători prin cele mai variate procedee; 

 confecționarea/modelarea materialului intuitiv-ilustrativ didactic simplu: de la 

construcții plane de figuri din carton până la executarea modelelor spațiale de machete, 

care să reprezinte corpuri geometrice. 
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   Însărcinările cu conținut practic aplicativ dau posibilitatea de a ajusta 

compartimentul teoretic al conŝinutului matematicii gimnaziale la practica realităŝii 

cotidiene şi de a reda matematicii un sens logic practic-aplicativ. În rezultatul cercetărilor 

practice aplicative asupra figurilor şi corpurilor geometrice, a noŝiunilor abstracte 

matematice şi a diverselor variante practice de transformare şi modelare a lor elevii mult 

mai conştient, fundamentat şi logic motivat însuşesc materia de studiu, capătă deprinderi 

practice de aplicare a cunoştinŝelor teoretice şi competenŝe matematice necesare de a 

contempla cât mai real şi adecvat reprezentările spaŝiale şi relaŝiile cantitative din mediul 

ambiant, precum și a obține o reală motivație a studierii matematicii, ca unul dintre cele 

mai importante componente ale educației intelectuale a unei personalități dezvoltate 

armonios multilateral și în corespundere cu cerințele și necesitățile științei și tehnicii 

moderne, activității eficiente în cele mai diverse domenii ale economiei și științei în 

continuă dezvoltare. 

          În rezultatul studiului conŝinuturilor teoretice conform programului prestabilit 

de curriculumul actual la matematică şi a însărcinărilor practice aplicative, elevii însuşesc 

mai conştient materia de studiu, ceea ce sporeşte cu mult motivaŝia de învăŝare a 

matematicii gimnaziale. 

Elevii îşi formează perceperi şi deprinderi de a opera corect şi logic cu noțiunile 

abstracte matematice, îşi dezvoltă imaginaŝia spaŝială, precum şi raporturile cantitative ce 

există între fenomenele şi obiectele lumii înconjurătoare, ceea ce duce la formarea unor 

competenŝe corecte matematice, ce vor fi de bun augur în orice activitate profesională în 

viitor. Însărcinările cu conținut practic aplicativ contribuie din plin la aprofundarea și 

consolidarea cunoștințelor, precum și la formarea competențelor de operare cu 

instrumentele și aparatele necesare. 

 Nu totul este bine în predarea matematicii și, îndeosebi, la capitolul predării 

noțiunilor ce se referă la geometrie. Prea noi ne-am luat în goană după teoretizare. Mereu 

apelăm doar la legi matematice în mod abstract, fără a le lega de practica vieții cotidiene, 

dar ele spre marele nostru regret nu se prea rețin în memoria elevului, mai ales noțiunile 

legate de geometrie. În ultima vreme geometria claselor mari a devenit un compartiment 

al matematicii atât de abstract, încât nici pe departe nu justifică denumirea ce o poartă 

realmente – geometria (geos – pământ și metria - măsurare). Dar ce am făcut noi cu 

lucrările practice? Desigur nimeni nu neagă importanța rigorii matematice teoretice 

exprimate prin reguli, definiții, teoreme, legi, dar de ce noi nu apelăm la realitatea 

raporturilor și a altor relații a obiectelor și fenomenelor ce ne înconjoară, doar aceste legi 

și celelalte caracteristici riguroase de acolo le-am selectat din măsurări, din practica 

vieții, ca niște adevăruri sfinte și le-am îmbrăcat în haina logicii matematice. Felix Klein 

– marele geometru și specialist în didactica matematicii, care a inițiat necesitatea 

reformei matematice în școala de cultură generală încă la trecerea barierei dintre secolul 

XIX și XX prin prevederile Programelor de la Erlangen și Meran, a atras atenția la 
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prioritățile necesare de a fi respectate ca niște lucruri sfinte: în clasele primare de apelat 

de fiecare dată la practica vieŝii copilului (la experiența de viață proprie a copilului), la 

metode intuitive, ilustrative; în clasele gimnaziale – la metode practic deductive, iar în 

clasele mari – la metode abstract deductive. Dar și în clasele mari, eminentul savant 

menționa, dacă este posibilitatea de a apela la intuitivitate, apoi trebuie de făcut așa 

ceva de fiecare dată când apare momentul. Dar noi, cu părere de rău, sau nu dispunem de 

timp, sau considerăm că nu este momentul. Tot odată Felix Klein a înaintat idea de a 

realiza o fuziune între toate compartimentele matematicii și de a avea o singură disciplină 

– matematica. Cum a decurs această fuziune suntem cu toții martori. Prin fuziunea care s-

a realizat pur și simplu din registru au dispărut compartimentele separate ale matematicii 

și a apărut un singur indice – matematica, la care, în mod corespunzător, cu părere de rău, 

s-au rezervat mult mai puține ore. Dar saltul calitativ nici pe departe nu este. Cel mai tare 

a suferit compartimentul de geometrie. Studenții care vin la facultate nu știu a lucra cu 

instrumentele, de calitatea desenului nici nu mai vorbim.                           

 Studiind documentele din arhive,  se pot depista manuale care corespundeau unei 

astfel de fuziuni cum a propus F. Klein. Cel mai bine această fuziune s-a reflectat în 

manualele scrise prin anii 1930 după planul Dalton. În URSS au mai fost manualele 

RabFac-urilor (rabocii faculitet – facultatea muncitorească – școli de instruire pe lângă 

fabrici și uzine). În aceste manuale noțiunile din toate compartimentele se împleteau logic 

și natural firesc, plus fiind legate de practica profesională, încât nici nu atrăgeai atenția la 

apartenența lor după compartimente. 

În Curriculumul Școlar la Matematică, care reflectă cerinŝele despre modificările în 

învăŝământ, este menționat că ,,… o dezvoltare maximală trebuie să obţină strategiile 

didactice de predare-învățare-evaluare (PÎE), care contribuie la ridicarea calitativă a 

motivației interesului elevilor faţă de studiul matematicii, însuşirea conştientă de către 

elevi a cunoştinţelor matematice, ce motivează și stimulează activismul elevilor, ce educă 

abilităţi de a lucra independent, de a realiza raţional şi creativ sarcinile puse în faţă lui.‖ 

Educația matematică presupune un apel permanent la formele spaŝiale din lumea 

înconjurătoare, la modelele naturale a geometriei, la instrumentele de măsurat, la 

experimentarea nemijlocită şi achiziŝionarea treptată de către elevi a competențelor de a 

efectua măsurări, estimări, construcŝii geometrice şi a rezolva probleme practice și 

teoretice, atestate în realitatea cotidiană. 

Realizarea cerinŝelor curriculumului şcolar este posibilă numai prin căutarea 

sistematică a strategiilor didactice interactive efective de educare a elevilor şi, în mod 

special, al strategiilor de aplicare practică a cunoştinŝelor teoretice obținute în cadrul 

activităților de educație matematică. De rând cu perfecŝionarea strategiilor didactice 

eforturile noastre trebuie orientate asupra organizării şi perfecŝionării procesului 

educațional al copiilor cu orientare la aplicarea cunoştinŝelor în practica cotidiană. Acest 

lucru poate fi realizat prin intermediul însărcinărilor practice aplicative la geometrie. 
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Cadrul didactic școlar trebuie să ghideze corect și competent activitatea elevilor. 

Pedagogul trebuie să-şi imagineze în detalii și pe pași logici concreți activitatea elevului 

acasă şi să coordoneze competent lucrul elevului în clasă, să aibă grijă de munca lui 

instructivă independentă, astfel încât elevul de sine stătător să realizeze corect şi în mod 

creativ însărcinările date pentru lucrul de acasă. 

Dacă cadrul didactic va crea condiŝii, în care copiii pot modela independent schiŝe 

ale figurilor sau corpurilor geometrice, vor cerceta formele obŝinute, vor expune în mod 

logic şi succint opiniile personale asupra lucrului realizat, atunci în aşa mod el va putea 

implica la acŝiuni creative organele de percepere, memorare, imaginare, de asemenea, va 

activiza gândirea creativă și critică a copiilor şi va putea dirija activitatea lor de însușire a 

noțiunilor abstracte matematice. 
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Rezumat:  

1. În viziune constructivistă procesul de predare se transformă într-un proces activ, determinat de o 

interacŝiune complexă între cunoaşterea existentă a subiecţilor, contextul social şi problema de rezolvat. 

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

lor cunoaştere, avîndu-l pe profesor drept ghid.  

2. Un model pentru mediul de învăŝare constructivist ar trebui să includă următoarele calităŝi: activ, 

colaborativ; finalist; complex; contextual; conversativ; reflexiv.  

3. Învăŝarea constructivistă este construită, activă, reflexive,  realizată prin cooperare,  bazată pe 

investigaţii,  în evoluţie.  

4. Pentru competenŝa profesională este specific: se desfăşoară în contextul profesional real; se situează 

într-un continuum care merge de la simplu la complex;  se fondează pe un ansamblu de resurse; este de 

tipul „savoir-mobiliser" (a şti să mobilizezi) în contextul acţiunii profesionale şi „savoir-agir" (a şti să 

acţionezi) ce se manifestă în domeniul practicii profesionale şi sociale; este un „savoir-agir" reuşit, 

eficace, eficient şi imediat, care se manifestă în manieră recurentă; constituie un proiect, o finalitate fără 

sfîrşit. 
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Cuvinte –cheie: constructivismul, profesor constructivist, predarea constructivistă, învăŝării 

constructivistă, competenŝa profesională, modele de organizare a învățării. 

Summary:  

1. In constructivist vision the teaching process is transformed into an active process, determined by a 

complex interaction between the existing knowledge of the subject, social context and the problem to 

solve. So, the task of the teacher is to create and to mentain a context in which pupils to be able to build 

their own knowledge, having the teacher as a guide. 

2. A model for a constructivist learning environment should include the following qualities: active; 

colaborative; finalist; complex; contextual; conversative; reflexive. 

3. Constructivist learning is built, active, reflexive, realized through cooperation, based on investigations, 

in evolution. 

4. For professional competence is specific: takes place in the real professional context; it is achieved in a 

continuum that goes from simple to complex; it is based on a set of resources; it is a type ,,savoir-

mobiliser” (to know how to mobilize) in the context of professional activities and ,,savoir-agir” (to know 

how to act) which is manifested in the field of professional and social practice; it is a successful, effective, 

efficient and imediat ,,savoir-agir”, which manifests itself in a recurrent  manner; constitutes a project, a 

continue finality. 

Key words: constructivism, constructivist professor, constructivist teaching, constructivist learning, 

professional competence, learning organization models. 

  ÎNTRODUCERE 

  O privire de ansamblu asupra paradigmelor care fundamentează modurile de 

abordare a procesului de formare inițială a învățătorilor conturează ideea că punctul cheie 

de intervenŝie în vederea modernizării acestui proces este trecerea de la un învăţământ 

modernist, tradiŝional, devenit ineficient, la un învăţământ postmodernist, ancorat în 

prezent, autentic şi de calitate. 

  Direcŝiile sistemelor de educaŝie şi formare profesională converg spre a facilita şi a 

asigura accesul complet la viaŝa economică, politică şi socială pentru toŝi cetăŝenii, cu 

accent pe: 

 Accentuarea rolului paradigmei constructiviste în activitatea educaŝională. 

 Practicarea unei pedagogii active şi interactive. 

 Constituirea interrelaŝiilor din perspectiva diferitelor discipline: 

transdisciplinaritate / interdisciplinaritate. 

 Asigurarea unei educaŝii pentru creativitate etc. 

       La nivel procesual, direcŝiile principale în formarea profesională iniŝială a 

specialiștilor  , în cheia noilor cerinŝe, ar fi: 

 Reconsiderarea raportului între educat şi educator prin deplasarea interesului tot 

mai activ al subiectului în relaŝia educaŝională şi pe valorificarea potenŝialului acestuia în 

contextul predării şi învăŝării;  

 Transformarea didacticii integrate într-un demers sistematic axat pe formarea 

teoretică şi practic-acŝionale ale celor care învaŝă;  

 Motivarea elevului prin personalizarea procesului educaŝional şi asigurarea 
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progresului în formarea de competenŝe profesionale; 

 Crearea unor situaŝii simulative/ a unui câmp de acŝiune apropiat de cel real, 

propice pentru dezvoltarea inteliginŝelor multiple etc. 

      Astăzi cercetările pedagogice tot mai insistent spun că predarea-învățarea 

disciplinelor psihopedagogice în cadrul colegiilor pedagogice trebuie să întrunească 

următoarele caracteristici: 

 Se se sprijine pe concepŝiile cognitiviste şi constructiviste rezultate din psihologia 

dezvoltării şi psihologia cognitivă; 

 Să fixeze o logică a procesului de cunoaştere, centrată pe raportul elev - 

cunoaştere, pe activitatea acestuia în procesele de construcŝie a cunoaşterii şi pe rolul de 

mediere al profesorului în acest tip de învăŝare; 

 Să dezvolte strategii cognitive şi metacognitive încercînd să ajute elevul să 

dezvolte capacitatea sa de a învăŝa, de a reflecta şi de a le exersa în mod independent, 

construind şi exersînd astfel, autonomia; 

 Să fie flexibilă şi să promoveze relaŝii optime între stilurile de învăŝare ale elevilor 

şi stilul de predare promovat de profesor;  

 Să dezvolte motivaŝia personală pentru dezvoltarea profesională durabilă 

    Toate aceste caracteristici corespund noii paradigme în educație – paradigma 

constructivistă.  

     Constructivismul se axează pe ideea construirii cunoaşterii prin resursele interne 

ale individului, din propria iniŝiativă şi activismul în procesul de învăŝare. În acest caz, 

acŝiunea exercitată din exterior nu este privită ca una predeterminată;  acentul se pune pe 

acŝiunea care îşi are asigurarea în interiorul individului; cel ce învaŝă este iniŝiatorul 

propriilor experienŝe de învăŝare, în continuă căutare de informaŝii utile rezolvării de 

probleme şi reconstituindu-şi încontinuu cunoştinŝele. 

      La baza paradigmei postmoderne a educaŝiei stă constructivismul, ce se axează 

pe ideea construirii cunoaşterii prin resursele interne ale individului, din propria iniŝiativă 

şi activismul în procesul de învăŝare. Demersul constructivist încurajează dezvoltarea 

competenŝelor metacognitive, favorizînd conştientizarea proceselor de construcŝie a 

cunoaşterii . Învăŝarea experienŝială conduce la dobîndirea unui gen de experienŝe de 

învăŝare prin care elevul este direct implicat în realitatea pe care o studiază şi pe care 

doreşte să o elucideze conceptual şi practic . 

 Printre principiile de bază ale constructivismului se numără : 

1. Principiul experienţialităţii, vizează formarea prin practică, prin şi pe “teren‖. 

Este o cunoaştere practică şi incorporată care nu este altceva decît o teorie în act.  

2. Principiul constructivităţii. Constructivismul este o teorie a faptului cum se 

cunoaşte realitatea, dar şi o teorie cum se învaŝă, prin accentul pus pe proceduri, strategii 

cognitive individuale şi colaborative.  
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3. Principiul perspectivei contextuale. Învăŝarea este un proces activ şi constructiv, 

care are loc întodeauna într-un context, deci este situativ, multidimensional şi sistemic. 

      În viziune constructivistă procesul de predare se transformă într-un proces activ, 

determinat de o interacŝiune complexă între cunoaşterea existentă a subiecţilor, contextul 

social şi problema de rezolvat.  

      O altă caracteristică a procesului de învățare constructivistă este interacţiunea 

dintre subiecŝi; lucrul în comun pentru rezolvarea problemei îi oferă fiecăruia 

posibilitatea de a-şi testa şi ameliora înţelegerea pe parcursul interacţiunii. 

                        La nivel procesual constructivismul : 

 încurajează şi acceptă autonomia şi iniŝiativa elevului;  

 încurajează activitatea exploratorie a elevului;  

 recunoaşte rolul experienŝei;  

 sprijină curiozitatea elevului;  

 ia în considerare modelul mental al elevului;  

 în evaluare ia în considerare atît performanŝa, cît şi înŝelegerea;  

 ia în considerare cum învaŝă elevul;  

 îi încurajează pe elevi să angajeze dialogul cu alŝi elevi şi cu profesorul; 

 sprijină învăŝarea prin cooperare;  

 îi implică pe elevi în situaŝii reale;  

 ia în considerare convingerile, atitudinile, experienŝa şi interesele elevilor pentru 

a corespunde mai bine cu ceea ce ei doresc să înveŝe;  

 se focalizează discuŝia şi brainstormingul pe cunoaşterea anterioară a elevilor; 

 se încurajează elevii să aibă o atitudine deschisă faŝă de învăŝare;  

 stimulează interesul acŝionînd ca un facilitator în înŝelegere, nu prin explicitări;  

 lasă timp pentru reflecŝie, se acordă oportunităŝi pentru discuŝii; se foloseşte 

multă activitate de grup.  

      Este important că constructivismul are nevoie de un profesor care îi ajută pe elevi 

să devină participanŝi activi în procesul de predare, stimulează dezvoltarea.  

  Profesorul constructivist : 

 încurajează şi acceptă autonomia şi iniŝiativa elevilor;  

 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; 

 îi încurajează pe elevi să se angajeze în dialogul cu profesorul sau cu ceilalŝi 

colegi;  
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 încurajează tentativele elevului de explorare a cunoaşterii şi de a pune întrebări 

colegilor;  

 îi angajează pe elevi în experienŝe care pun în lumină contradicŝii cu cunoaşterea 

iniŝială, stimulînd apoi discuŝia;  

 le asigură elevilor timp pentru construirea relaŝiilor şi crearea noilor sensuri. 

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

să-şi construiască propria lor cunoaştere, avîndu-l pe profesor drept ghid.  

      Este cert, formarea constructivistă subliniază orientarea la centrarea pe elev, iar 

profesorul acordă o atenŝie specială motivării elevilor, formarea individualizată a 

competenŝelor profesionale şi chiar o anumită libertate în a-şi alege cursurile opŝionale pe 

care doreşte să le parcurgă. În esenŝă, întreg procesul de formare devine unul centrat pe 

persoană ceea ce implică: pe de o parte, investigarea nivelului de formare a 

competenŝelor de care dispune elevul, cunoaşterea particularităŝilor sale cognitive; pe de 

altă parte, în raport cu necesităŝile identificate, se adaptează conŝinuturile, iar strategiile 

de predare, învăŝare şi evaluare se individualizează. Constructivismul sugerează că 

profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în 

planificarea şi administrarea propriului lor proces de învățare prin proiectarea 

structurată a oportunităţilor de atît în sala de curs, cît şi în afara ei; elevii pot învăţa în 

mod eficient în moduri foarte diferite. 

    Predarea constructivistă insistă pe dezvoltarea potenţialului intelectual prin:  

 respectarea unui algoritm în aplicarea strategiilor de formare a competenŝelor şi 

anume: 1) însuşirea unui volum de cunoştinţe, 2) procesarea informaţiei, 3) exprimarea 

judecăţilor de valoare, 4) identificarea problemelor şi luarea deciziilor, 4) 

conştientizarea propriei responsabilităţi, 5) formarea atitudinilor valorice, 6) iniţierea 

acţiunilor practice; 

 valorificarea teoriei inteligenŝelor multiple (inteligenŝa verbal-lingvistică; logico-

matematică: vizual-spaŝială; muzical-ritmică; corporal-chinestezică; naturalistă; 

interpersonală; intrapersonală; existenŝială); 

 aplicarea principiului individualizării şi diferenŝierii. 

      În viziune constructivistă a preda este cel mai bun mod de a impulsiona, 

încuraja, promova şi de a continua învăţarea. Practicile de predare sunt interactive şi 

deplasate spre un rol mai mult de ghid, în general, profesorul acŝionează şi intervine la 

cererea elevilor în scopul de a le facilita învăţarea, de a-i implica în activitate şi a-i 

determina să înveŝe şi să devină activi, actori şi autori ai propriilor cunoştinŝe, ai propriei 

cunoaşteri. 

     Predarea constructivistă  se caracterizează prin:  

 aduce în prim plan elevul, cu particularităŝile lui de învăŝare şi cunoaştere;  

 nu elimină transmiterea, ci o transformă;  
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 stimulează procesarea personalizată a informaŝiilor;  

 încurajează stimularea îndrumarea, antrenarea, comunicarea, colaborarea, 

aplicarea, generalizarea, utilizarea propriilor strategii, metode, procedee, care favorizează 

înŝelegerea;  

 presupune angajarea activă a elevilor prin cunoaştere directă nu prin 

transmitere/receptare  pasivă;  

 este o predare facilitatoare prin modul în care sunt organizate condiŝiile învăŝării, 

prin conştientizarea rolului posibilelor erori, prin oferirea de puncte de sprijin pentru 

prelucrări şi interpretări etc;  

 presupune întreruperea transmiterii, manipulării cognitive şi antrenarea elevilor în 

a analiza, a dezvolta, a corela, a interpreta, a verifica etc.  

 profesorul: reactualizează, corectează, utilizează materiale suport, îndrumă, are 

criterii de evaluare; profesorul creează contexte facilitatoare;  

 profesorul organizează, stimulează, coordonează, oferă puncte de sprijin; 

 profesorul cunoaşte elevul, îl ajută să-şi evalueze aşteptările, să-şi rezolve 

discrepanŝele între nivelul învăŝării anterioare şi stadiul prezent al cunoaşterii, să 

conştientizeze conflictul cognitiv apărut;  

 în ceea ce priveşte condiŝiile de realizare în clasă  profesorul urmează şi aplică 

regula completării, amplificării, dezvoltării construcŝiilor anterioare;  

 profesorul creează situaŝii care să sugereze abstracŝii asupra cărora elevul trebuie 

să opereze mental, să le manipuleze, ca şi cum ar fi concrete‖;  

 în procesul educativ, drumul construirii nu este linear, nu are doar sens progresiv: 

profesorul are în vedere abaterile care apar.  

 profesorul recapitulează înainte de a trece la o nouă construcŝie; mai mult, propune 

elevilor exerciŝii pregătitoare de noi corelaŝii, interpretări critice, formulări de ipoteze. 

       Un model pentru mediul de învăţare constructivist ar trebui să includă 

următoarele calităţi:  

 activ – elevii sunt angajaŝi într-un proces de învăŝare unde au oportunitatea de a-şi 

prelucra atent ideile şi sunt răspunzători pentru ceea ce învaŝă; 

 constructiv – participanții confruntă noile gînduri sau concepte cu achizițiile 

anterioare pentru a le pătrunde înŝelesul;  

 colaborativ – elevii muncesc în comunităŝi unde îşi formează şi modelează 

cunoştinŝele, asistînd la dezvoltarea abilităŝilor fiecărui membru şi studiind contribuŝia 

fiecăruia la munca în comun;  

 finalist – elevii sunt încurajaŝi să-şi exprime scopurile în cadrul situaŝiei de 

învăŝare;  

 complex – elevii se confruntă atît cu probleme simple, cît şi cu probleme complexe 

în cadrul situaŝiei de învăŝare;  
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 contextual – confruntarea cu sarcini din viaŝa reală îmbogăŝeşte cunoştinŝele şi 

abilităŝile celor care învaŝă; sarcinile diferite determină realizarea transferului 

cunoştinŝelor învăŝate;  

 conversativ – elevii îşi expun punctul de vedere, provocînd discutarea opiniilor şi 

ideilor;  

 reflexiv – elevii vor reflecta critic asupra raŝionamentelor lor . 

      Astfel, vorbind despre caracteristicile învăţării constructiviste, în literatura de 

specialitate găsim marcate următoarele aspecte:  

 Construită: Elevii nu sunt recipiente goale în care informaŝia este turnată. Ei 

abordează situaŝiile de învăŝare prin intermediul unor cunoştinŝe şi idei deja formulate.  

 Activă: Elevul este persoana care îşi creează înŝelegerea proprie. Profesorul 

antrenează, moderează, sugerează, dar permite elevilor să şi experimenteze, să pună 

întrebări, să încerce lucruri care nu funcŝionează. Activităŝile de învăŝare solicită 

participarea deplină a studenŝilor. O parte importantă a procesului de învăŝare este 

reflecŝia, conversaŝia şi activităŝile elevilor.  

 Reflexivă: Elevii îşi controlează procesul de învăŝare, reflectând asupra propriilor 

experienŝe. Acest proces îi transformă în experŝi în învăŝare. Profesorul îi ajută prin 

crearea de situaŝii în care elevii se simt în siguranŝă punându-şi întrebări şi reflectând 

asupra procesului. Profesorul creează activităŝi care determină elevul să reflecteze asupra 

cunoaşterii şi învăŝării.  

 Realizată prin cooperare: O clasă constructivistă se bazează pe colaborarea între 

elevi. Sunt mai multe moduri în care colaborarea contribuie la învăŝare. Motivul principal 

pentru care este o idee intens vehiculată de constructivism este faptul că elevii învaŝă nu 

doar prin reflectarea asupra propriei experienŝe cât şi din interacŝiunile cu colegii.  

 Bazată pe investigaţii: Cea mai importantă activitate într-o clasă constructivistă 

este rezolvarea problemelor. Elevii utilizează metode de investigaŝie pentru a pune 

întrebări, pentru a studia o temă şi utilizează o mare varietate de resurse pentru a găsi 

soluŝii şi răspunsuri.  

 În evoluţie: Elevii au idei care se pot dovedi mai târziu invalide, incorecte sau 

insuficiente pentru a explica noile experienŝe. Aceste idei sunt paşi temporari pentru 

integrarea cunoştintelor.  

      Activităŝile de învățare, derulate după modele constructiviste, implică 

coordonarea tuturor structurilor personalităŝii (cognitiv, afectiv, motivaŝional, volitiv, 

atitudinal, aptitudinal), în vederea depăşirii obstacolelor, limitelor, dificultăŝilor apărute 

în rezolvarea sarcinilor (de cercetare, investigare, experimentare, rezolvare de exerciŝii 

sau de situaŝii problemă etc.)  

         Aşa cum subliniază Bocoş M., constructivismul recomandă ca învăŝarea 

realizată de elevi să fie activă şi interactivă, să presupună implicarea deplină a elevilor - 
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intelectuală, motrică şi afectiv-volitivă, să aibă la bază activităŝi practice şi experimente, 

să se realizeze prin conexiuni intra- şi interdisciplinare pe un fond euristic şi 

problematizant, să stimuleze gîndirea activă, critică şi creatoare a elevilor [1]. 

      În constructivism, pentru a conduce în mod efectiv subiectul cunoscător spre 

construcția înțelegerii problemelor spre rezolvarea  situațiilor reale se apelează la diverse 

modele de organizare a învățării. 

A. Modelul  OSIOS: 

1. Orientarea în noua temă - asigurarea resurselor, condițiilor care să faciliteze 

abordarea noii teme; reactualizarea experiențelor anterioare; precizarea elementelor 

procesului de învățământ; stimularea motivației; formularea expectanțelor. 

2. Scanarea materialelor suport oferite - orientarea, observarea, investigarea directă a 

materialelor oferite; surprinderea informațiilor semnificative; consemnarea observațiilor. 

3. Interpretări proprii - formulare de întrebări de înțelegere; identificarea cuvintelor 

cheie;  analize critice; conturarea unor opinii personale. 

4. Organizarea  noilor cunoştințe - dezbatere în grup; efectuarea de clasificări, 

comparații; formulare de concluzii. 

5. Schematizarea -  structurarea constatărilor; reprezentarea grafică a noilor 

cunoştințe. 

B. Modelul  celor 5 D: 

1. Descifrarea– elevii explorează materialele suport pentru a identifica elementele-

cheie ale problemei, complexitatea acesteia. 

2. Definirea problemei – după o primă analiză a resurselor, elevul reflectează asupra 

problemei, raportează la experiențe anterioară, stabileşte relații, conexiuni, între 

elementele-cheie identifiate în etapa anterioară pentru ca apoi sa-şi exprime constatările, 

să poată formula o definiție la care a ajuns în mod independent, urmând ca ulterior să o 

definitiveze, prin confruntare, colaborare. 

3. Dezvoltarea problemei – în această etapă analiza este mai amplă; extinderea 

înțelegerii este prioritară, prin maniera de formulare a sarcinilor, atenția elevului fiind 

focalizată asupra stabilirii relațiilor între punctele – cheie / elemente ale problemei, 

lansării poblemei într-un context mai larg; elevul îşi construieşte cunoaşterea formulând 

întrebări şi ipoteze. 

4. Delegarea sarcinii - construcția căutărilor, relaționărilor, ordonărilor, e facilitată de 

îndrumtor, coordonator; schema personală a elevului este reorganizată prin confuntare; 

fiecare elev are sarcina de aface observații asupra modului de construcție a soluționărilor 

la care a ajuns colegul. 

5. Design-ul  problemei – pentru a surprinde dificultățile întâmpinate de elevi în 

construcție, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru consolidarea schemelor mentale 

organizate, reprezentarea grafică a cunoaşterii construite, este eficace elaborarea unei 

reprezentări grafice.  
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C.Modelul ACERA: 

1. Analiza  sarcinii - în această etapă, elevilor li se prezintă sarcinile, se  organizează 

materialele şi acțiunile nesesare; elevii se  orientează în text; fiecare urmând să reflecteze 

contextul, situația în  mod subiectiv, personalizat, prin prisma experienței anterioare. 

2. Construirea înțelegerii - elevul este antrenat în intuirea unui mod  propriu de 

construire a înțelegerii şi rezolvării sarcinii, în ordonarea acțiunilor de căutare şi analiză, 

de descifrare a textului; are loc o raportare la maniera proprie de înțelegere.  

3. Extinderea câmpului - fiind integrat într-un grup mic -2-3 persoane- elevul învață 

cunoaşterea sub forma discuției; prin lărgirea câmpului de comparație se ajunge la 

conştientizarea gradului de eficiență a strategiilor abordate şi, după caz, la corecția sa, 

înlocuirea celor ineficiente. 

4. Reflecțiile - elevii au ca sarcină să verbalizeze propriile lor reflecții privind modul 

de înțelegere, cunoaştere, decizie, rezolvare; astfel de reflecții apar şi în etapele anterioare, 

mai ales atunci  când se ivesc dificultăți, obstacole ce trebuie analizate şi depăşite, dar ele 

vor fi reconstituite, analizate şi verbalizate la finalul rezolvării sarcinii de lucru, după 

întocmirea hărții cognitive. 

5. Aprecierea -are loc acum o post-procesare, o privire de ansamblu asupra temei 

respective, asupra modului de îndeplinire a sarcinilor, asupra progresului cognitiv şi 

acțional; diagnosticul dat are ca scop ameliorarea acțiunilor în următoarea etapă, alegerea 

mai bună a metodelor, conştientizarea elevilor şi exersarea metacogniției, corectarea 

greşelilor  şi a confuziilor în înțelegere.. 

Concluzii: 

Modelul tradițional al evaluării-  pune accentul pe aspectul cantitativ (ce parte din 

volumul informațional predat nu a fost asimilată de elev/student). 

Modelul constructivist al evaluării – pune accentul calitativ (cum să ne conjugăm 

eforturile ca să realizăm în perspectivă ceva mai bun). 

Eficienŝa instrumentelor aplicate s-ar putea raporta şi unele reflecŝii exprimate de 

elevi: 

„În prezent, îmi pun mai multe întrebări, mă aflu în stadiul de acumulare şi am 

nevoie de multă exersare de acum încolo, pe linia celor cerute, ca să pun în practică ceea 

ce învăŝ." (A.S.); 

„În acest moment, consider că am ajuns la un stadiu în care capacitatea mea de 

înŝelegere a evoluat mult faŝă de perioada anterioară: mi-am fixat anumite principii, mi-

am însuşit un nou stil de a munci mai eficient, am învăŝat cum să asimileze informaŝia 

pedagogică." (P. D.); 

„Pentru a deveni un bun specialist consider că trebuie să ajung să-mi formez 

capacităŝi intelectuale şi să-mi dobândesc o cultură pedagogică,   adică să-mi însuşesc 

valori specifice, deprinderi intelectuale, de informare şi comunicare, să-mi dezvolt 

creativitatea." (I. M.). 
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Aceste reflecții denotă gradul de motivare și interes al elevilor pentru studierea 

disciplinei, ce se datorează anume instrumentelor de învățare valorificate.  
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ASPECTE CONTEMPORANE ALE ACTIVITĂȚII METODICE ÎN 

INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

Victoria COJOCARU, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol 

Adriana ISTRATE-ȘTEFĂNESCU, doctorandă, Bacău, România 

Rezumat. Sistemul de Învățământ din Romania și Republica Moldova, trecînd prin procesul de 

reformare, trebuie să se adapteze la un șir de schimbări care se produc într-un timp foarte scurt. Cadrele 

didactice din instituțiile de învățământ se confruntă cu schimbări frecvente  ale societății și cu noi cerințe 

ale educației și instruirii copiilor de vîrstă școlară. Pentru a răspunde la aceste cerințe, ele trebuie să fie 

calificate și să-și dezvolte permanent potențialul. Un sistem modern de instruire este o necesitate vitală 

pentru orice instituție în scopul dezvoltării și menținerii standardelor înalt profesionale ale conduitei și 

performanței cadrelor sale. Orice cadru didactic ar trebui să investească timp și resurse pentru a-și 

dezvolta propriul potențial . În caz contrar, nu va fi capabil să-și  îndeplinească eficient și efectiv sarcinile 

ce îi revin. Un plan echilibrat de dezvoltare a cadrelor didactice contribuie la crearea unui corp de angajați  

cu competențe înalte și motivare puternică privind realizarea obiectivelor educaționale și de instruire. 

Aceasta duce la prestarea serviciilor educaționale de calitate și creșterea prestigiului instituție Cuvintele-

cheie: management, activitate metodică, oră metodică, training, seminar, consultație, activitate master-

class, joc de afacere, sistem de învățământ, sistemi. 

  Cuvintele-cheie: management, activitate metodică, oră metodică, training, seminar, consultație, 

activitate master-class, joc de afacere, sistem de învățământ, sistem 

Abstract of the article: The Learning System in Romania and the Republic of Moldova, through the 

reforming process, must adapt to a series of changes that occur in a very short time. Teachers in 

educational institutions face frequent changes in society and new demands on education and training of 

school-age children. In order to meet these requirements, they must be qualified and permanently develop 

their potential. A modern training system is a vital necessity for any institution to develop and maintain 

highly professional standards of conduct and performance of its staff. Any teacher should invest time and 

resources to develop their own potential. Otherwise, they will not be able to effectively and effectively 

perform their tasks. A balanced teacher development plan contributes to creating a body of highly skilled 

employees and strong motivation to achieve educational and training goals. This leads to the provision of 

quality educational services and the prestige of the institution. 

Key words: management, methodical activity, methodical time, training, seminar, consultation, master-

class activity, business game, education system, system 

Actualitatea temei este argumentată prin faptul că în instituțiile de învățământ, 

pentru a răspunde cerințelor schimbătoarea ale societății, este necesar de a organiza 

activitățile metodice în diverse stiluri, metode și moduri de lucru, deoarece fiecare cadru 

didactic este unic și are propriu stil și ritm de învățare, tip de inteligență.  

Referitor la managementul educational, acesta este „ştiinţa şi arta de a pregăti 

resursele umane, de a forma personalităţi, potrivit unor finalităţi acceptate de individ şi 

de societate sau o anumită colectivitate. El cuprinde un ansamblu de principii şi funcţii, 

de norme şi metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului 

educativ (în ansamblu sau la nivelul elementelor componente), la standarde de calitate şi 

eficienţă cât mai înalte.‖ (Ioan Jinga).  

Managementul şcolar reprezintă, în perioadă actuală, o provocare continuă, ce 

poate fi dusă către o performanŝă ridicată numai dacă persoanele desemnate ŝin seama de 
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funcŝionalitatea complexă cerută unei şcoli, cunosc şi aplică un sistem de cunostinŝe din 

ştiinŝa conducerii, dacă sunt capabile să utilizeze o serie de tehnici si metode care să 

confere procesului de învăŝământ consistentă, dinamism şi eficienŝă. Pentru aceasta nu 

este suficientă experienŝă de viaŝă, este necesar şi un proces de instrucŝie în arta 

managementului şcolar şi educaŝional. Din această perspectivă, consider necesar să 

precizez faptul că managerul şcolar exercită, în acelaşi timp funcŝii manageriale cu 

acŝiune secvenŝială şi consecutivă, centrate pe dimensiuni complexe precum: analiză, 

diagnoză, organizare, proiectare, planificare, implementarea programelor (conducerea 

operaŝională, controlul, evaluarea finală). În acelaşi timp funcŝiile manageriale sunt 

centrate şi pe dimensiunea umană, cu activităŝi concrete precum: organizarea grupurilor, 

formarea echipelor; orientarea profesională a elevilor, consilierea profesorilor, motivarea 

oamenilor, participarea, dezvoltarea personală a membrilor echipei; negocierea; 

prevenirea si rezolvarea conflictelor etc. Aceste dimensiuni complexe au determinat 

practic un proces de profesionalizare a managementului scolar, prin care managerul 

şcolar devine o profesie reglementată, a cărei ocupare este condiŝionată de studii 

specializate care permit dobandirea unui status şi a unui rolul social. Noua filosofie a 

sistemului de educaŝie, conturată în perioada de tranziție, dorește ca profesorul să fie un 

element activ, însă foarte rar acesta este consultat în privința schimbărilor care îi 

afectează direct activitatea profesională, și, în acelaşi timp este lăsat fără putere de 

decizie. Fără nicio îndoială, cea mai importantă resursă a unei școli o reprezintă 

profesorii bine pregătiți din punct de vedere științific și psihopedagogic, competenți, 

implicați, motivați, capabili să rezolve probleme și să asigure succesul elevilor cu care 

lucrează. Importanța rolului cadrelor didactice este foarte bine surprinsă de filosoful 

Henry Adams care afirma că profesorul afectează eternitatea; el niciodată nu poate spune 

unde se oprește influența sa. 

Managementul activității metodice la nivelul instituțiilor de învățământ 

preuniversitar reprezintă pregătirea din punct de vedere metodic al oricărui cadru 

didactic reprezintă cheia succesului profesiei didactice. Importanța recunoscută a rolului 

profesorului și, implicit, a rolului educației în dezvoltarea unei societăți. Cadrele 

didactice au nevoie de formare permanentă tocmai pentru că exercită o profesie 

complexă, care nu înseamnă doar predarea unei discipline, ci implicare în modelarea 

personalității, relaționare socio-afectivă, înseamnă asumarea și performarea, atât din 

punct de vedere știintific/al domeniului predat, cât și din punct de vedere pedagogic și 

social.  

O societate cu o cultură şi civilizaŝie recunoscute se formează şi se dezvoltă printr-

o educaŝie sănătoasă, iar o educaŝie de calitate nu poate fi realizată decât de profesori 

buni, bine pregătiŝi pentru o astfel de profesie.  

Conținutul principal al activității metodice într-o instituție de învățământ 

preuniversitar, vizează perfecționarea continuă a cadrelor didactice. Fără îndoială, baza 
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acestei pregătiri se pune în instituția de învățământ pe care o urmează fiecare cadru 

didactic. Categoric, studiul nu trebuie să înceteze odată cu terminarea liceului pedagogic, 

sau a facultății, deoarece pregătirea metodică și științifică nu trebuie să fie un fenomen 

static. De aceea, pentru a putea ține pasul cu noutățile ce apar pe parcursul anilor, fiecare 

cadru didactic trebuie să se implice în programe de perfecționare, obținerea de grade 

didactice, studierea materialelor din diferite cărți de specialitate. Fiecare din noile 

cunoștințe acumulate celor anterior dobândite, aduce nu numai un spor cantitativ, dar și 

unul calitativ în pregătirea profesională. Cadrele didactice care depun efort zilnic pentru 

îmbogățirea cunoștințelor în ceea ce privește activitatea metodică, ajung să practice o 

activitate de succes cu grupa/ clasa pe care o manageriază sau la care predau ca profesor.  

Îmbunătățirea activității metodice prin aplicarea de noi strategii didactice și 

metode interactive de lucru, conduc la performanțe nebănuite în ceea ce privește procesul 

instructive- educativ într-o instituție școlară. Este greșit să adoptăm faptul că pentru a 

putea fi un bun dascăl trebuie să te naști cu aptitudini speciale. Aceste aptitudini se 

dezvoltă pe parcursul carierei, îmbunătățindu-ne zilnic activitatea.  

De aceea, activitatea metodică este foarte importantă, necesară și totodată 

obligatorie, indiferent de vârsta cadrului didactic, de studii sau de vechimea la catedră. 

Raportându-ne la ritmul vieții, când totul decurge foarte rapid, nu este loc de rămânere în 

urmă sau de stagnare în perfecționarea noastră. Cadrul didactic, indifierent de nivelul la 

care predă, nu poate și nu tebuie să fie un simplu practician al meseriei, el trebuie să aibă 

competența unui om de știință. În acest fel va putea să înlăture monotonia, rutina, care 

constituie impedimente în promovarea noului, pentru realizarea unui învățământ de 

calitate.  

Activitatea metodică în orice instituție de învățământ preuniversitar, deschide noi 

oportunități în ceea ce privește cercetarea pedagogică. Fiecare cadru didactic are 

posibilitatea de a pune în practică ceea ce studiază, are posibilitatea de a supune discuției 

cu ceilalți colegi subiecte legate de laturile muncii instructive-educative. De aici derive și 

afirmația proprie că un bun cadru didactic trebuie să fie matur afectiv (un adult stabil, 

echilibrat, anticipabil, capabil să-i asigure pe ceilalți și să creeze un mediu sănătos în 

jurul său), să fie autentic, empatic, să aibă capacitatea de a asculta și de a învăța de la 

copil, de a relaționa simultan cu oameni diferiți, de a „ispiti‖ și de a respecta copiii cu 

care lucrează.  

Interesul față de activitatea metodică a crescut în ultimii ani, ceea ce presupune o 

schimbare în sistemul de organizare a acesteia. Aceasta este motivația prezentei lucrări, 

de a dezvolta noi perspective privind tratarea activității pedagogice, într-un mod 

inovațional, întrucât „vechiul sistem de întruniri metodice, de instruire pe baza 

exemplelor cadrelor cu experiență la orele deschise s-a dezvoltat, ca și dirijarea strictă a 

autoinstruirii‖ [1, p.91]. Lucrarea de față va evidenția importanța investiției eficiente în 

pregătirea cadrelor didactice prin activitatea metodică desfășurată efficient în unitatea în 



 205 

care profesează, venind în întâmpinarea unora dintre cerințele manifestate în sistemul 

educațional operativ și abordate în diverse activități, schimburi de experiență, studii 

aprofundate din domeniul științelor educație.  

Toate acestea se pot reflecta și prin organizarea corectă și eficientă a activității 

metodice, urmărind tematicile de interes national și județean, managerul ancorându-se în 

realitatea sistemului educational, cerințelor prezentului și ținând pasul cu toate noutățile 

în domeniu. Reperele activității metodice sunt sugerate în principal de necesitățile 

educației contemporane, astfel încât, cu toții trebuie să ținem pasul cu inovația, dar să nu 

uităm de principiile de bază ale educației, să avem capacitatea de a corela tradiționalul cu 

netradiționalul, vechiul cu noul, formalul cu nonformalul. 

Având în vedere cele menționate, managerul instituției de învățământ 

preuniversitar este responsabil de consilierea profesorilor, motivarea lor, participarea la 

dezvoltarea personală a membrilor echipei. Toate acestea se pot reflecta și prin 

organizarea corectă și eficientă a activității metodice, urmărind tematicile de interes 

national și județean, ancorându-se în realitatea sistemului educational, cerințelor 

prezentului și ținând pasul cu toate noutățile în domeniu. Reperele activității metodice 

sunt sugerate în principal de necesitățile educației contemporane, astfel încât, cu toții 

trebuie să ținem pasul cu inovația, dar să nu uităm de principiile de bază ale educației, să 

avem capacitatea de a corela tradiționalul cu netradiționalul, vechiul cu noul, formalul cu 

nonformalul. 

 Activitatea metodică reprezintă un spectru larg de activităŝi, orientată spre 

formarea profesională a fiecărui cadru didactic, spre dezvoltarea potenŝialului creativ, ce 

contribuie la sporirea calităŝii şi eficienŝei procesului educaŝional. Constructul prezentei 

tezei de doctorat are la bază proiectul de optimizare a performanțelor profesionale ale 

cadrelor didactice prin activități metodice pentru a asigura sistemului educațional calitate 

și eficiență. Rolul lucrării este de predicție și intermediere între cerințele managerilor 

școlari și activitățile proiectate în vederea consilierii, formării, dezvoltării  cadrelor 

didactice profesioniste, astfel încât formarea inițială să evolueze în mod constant, 

permanent și cât mai benefic în interesul educației. 

Privind introspect, activitatea metodică dintr-o instituție de învățământ este 

„activitatea de instruire și de dezvoltare a cadrelor, examinării, generalizării și propagării 

celei mai prețioase experiențe, de asemeni creării indicațiilor metodice proprii pentru 

asigurarea procesului instructiv.‖ [1, p.92] 

Odată cu participarea la întrunirile metodice ale cadrelor didactice dintr-o catedră, 

indifferent de discilpină sau nivel de învățământ (educație timpurie, învățământ primar, 

gimnazial sau liceal), desfăşurate lunar, profesorii ar trebui să dispună de o consiliere 

metodică eficientă. În acelaşi  context, tinerii profesori ar trebui să aibă posibilitatea cât şi 

avantajul să urmeze sugestiile metodico-ştiinŝifice ale colegilor cu experienŝă, mentorilor, 

astfel încadrându-se armonios în atmosfera colectivului pedagogic din care fac parte. 
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 Procesul educaŝional presupune performanŝe, căutări şi devotament, ascensiunea  

vizează nu atît cantitatea, cît calitatea instruirii. Noile informații în domeniul educational, 

noile metode și cerectări, schimburi de experiență și alte tipuri de activități ce pot fi 

considerate și incluse într-un proces de studiu  centrat pe elev şi pe formarea de 

competenŝe, trebuie să se realizeze prin instruirea metodică în cadrul unor „ateliere 

metodice‖. Nu întotdeauna managerii au în vedere aceste aspect absolut necesar 

colectivului de cadre didactice din unitatea de învățământ manageriate, iar organizarea şi 

desfăşurarea   activităŝilor în cadrul catedrelor, pe discipline şi promovarea experienŝei 

profesorilor cu vocaŝie nu are loc sau este prea puțin valorificată. 

 Activitatea metodică din instituțile de învățământ preuniversitar, la nivel școlar, 

primar, gimnazial și liceal este concepută în mod diferit. În unele instituŝii preuniversitare 

activitatea se limitează doar la şedinŝele catedrelor, comisiilor pe discipline, consiliului 

metodic, pe când în altele, i se acordă ma multă atenție, prin activități bine organizate și 

structurate cum ar fi: lecții deschise cu elevii, activități demonstrative out- door,  

seminare, mese rotunde, dezbateri, conferinŝe, întruniri metodice.  

 Acest aspect depinde de capacitatea managerului de a organiza activitatea 

metodică din instituția pe care o conduce, prin intermediul responsabililor de catedre și a 

atribuțiilor prestabilite ale acestora.  

Analizînd premisele teoretice și practice ale cercetării, am evidențiat următoarele 

contradicții: 

 Necesitatea sporită a societății față de soluționarea problemelor educaționale și 

incompetența cadrelor didactice în vederea soluționării lor. 

 Nevoia de schimbare a cadrelor didactice și prezența stereotipurilor deja formate. 

 Cunoașterea limitată  de către educator și părinți a rolului primordial  al vîrstei 

timpurii în dezvoltarea personalității. 

Cariera didactică, asemenea oricărei cariere, implică un proces de formare şi 

dezvoltare a competenŝelor, o formare specializată, realizată atât în cadrul organizaŝiei, 

cât şi în ansamblul mediului profesional şi social. 

Conceptul de competenŝă, în psihologia cognitivă şi în ştiinŝele educaŝiei, se află în 

mijlocul performanŝei individuale şi colective, pe care toți dorim să o dezvoltăm. 

În învăŝământ arta conducerii este foarte importantă, întrucât pune în evidenŝă mai 

bine personalitatea conducătorului, iar exemplul său personal are un rol important în 

realizarea obiectivelor stabilite pentru unitatea de învăŝământ. A conduce reprezintă de 

fapt, arta de a lucra cu oamenii, adică dimensiunea nouă, modernă şi distinctă a 

conducătorului de unitate de învăŝământ. 

Definițiile conceptului de competență variază în funcție de teoreticienii care le-au 

elaborat. De cele mai multe ori însă, ele gravitează în jurul unor cuvinte cheie cum ar fi: 

cerință standard, performanță în job, combinație de cunoștinte, abilități și 
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comportamente/atitudini, dar se articulează și prin noțiuni precum calificare, abilitate în 

contextul unei anumite funcții etc. 

Cea mai des folosita definiție a noțiunii de competență (și cea mai apropiată de 

modul în care a definit-o McClelland) este aceea care consideră competenŝă drept „suma 

cunoștintelor, abilităților și atitudinilor care contribuie la capacitatea unei persoane de a-

și îndeplini eficient sarcinile și responsabilitatile postului‖ mai simplu , de a fi 

performant. 

Directorul este considerat cel care deține şi expertiza pedagogică. Acesta menține 

standarde înalte de performanță, monitorizează procesul instructiv-educativ, progresul 

elevilor, coordonează punerea în aplicare a curriculum-ului. 

Managerii din învățământ au nevoie de cunoştinŝe speciale din domeniul educaŝiei 

adulŝilor, copiilor, tinerilor, tocmai datorită faptului că lucrează cu resursa umană diversă: 

elevi, cadre didactice, părinŝi, reprezentanŝi ai comunităŝii . 

Succesul managerului din învăŝământ depinde de capacitatea de a orienta, 

organiza, îndruma şi motiva colaboratorii, subalternii pentru realizarea optimă a 

obiectivelor propuse. Specific şcolii este faptul că managerul conduce două mari 

categorii de oameni, respectiv elevi şi cadre didactice. Aceasta presupune pentru manager 

o adaptare permanentă a principiilor managementului, a stilului de conducere, a 

capacităŝii de înŝelegere etc., în funcŝie de segmentul la care se referă problemele şcolii. 

Pentru aceasta este nevoie de cultură managerială, de profesionalizare managerială, de 

abordare interdisciplinară a teoriei şi practicii manageriale, de considerare şi ca ştiinŝă şi 

ca artă, măiestrie. 

Abordarea competenŝei trebuie realizată bidimensional: pe de o parte, competenŝa 

acordată/ atribuită, iar pe de altă parte, competenŝa propriu-zisă. 

Prima vizează libertatea decizională, dreptul de decizie al managerului, posibilitatea de 

implicare decizională a acestuia în rezolvarea problemelor cu care se confruntă domeniul 

condus, iar cea de-a doua latură vizează cunoştinŝele, calităŝile şi aptitudinile pe care 

ocupantul unui post de management trebuie să le posede pentru exercitarea în condiŝii de 

normalitate a autorităŝii cu care este investit respectivul post. 

Triada competență – autoritate – responsabiliate reprezintă motorul procesului 

managerial și, în același timp, un factor de autocontrol, deoarece managerul știe în ce 

limite își poate exercita autoritatea și care sunt limitele în care îşi poate manifesta 

responsabilitatea, în funcție de competența managerială. 

În România și Republica Moldova, competenŝele manageriale necesare conducerii 

eficiente a şcolii, în contextul actual, cel al orientării spre profesionalizarea funcŝiilor de 

conducere, de îndrumare şi de control din domeniul educaŝional, pot fi prezentate pe 

categorii de competenŝe, competenŝe specifice, domenii de aplicare şi modalităŝi de 

realizare.  
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Analizând și comparând profilurile de competeță ale managerilor școlari din 

diferite țări, se poate observa că pentru îndeplinirea cu succes a atribuțiilor și a misiunii 

şcolii, realizarea obiectivelor strategice şi operaŝionale ale instituŝiei şcolare, conducerea 

şi coordonarea colectivului de cadre didactice, dirijarea și motivarea acestora, 

relaŝionarea eficientă a managerului şcolar în mediul educaŝional sau în afara acestuia, 

managerul trebuie să aibă următoarele categorii de competenŝe: juridică, socială, 

economico-financiară şi administrativ–gospodărească, managerială şi educaŝională. 

Competenŝa managerială presupune formarea şi dezvoltarea competenŝelor 

manageriale, proces care constă în formarea specializată și perfercționarea continuă 

desfăşurată pe întreaga carieră. Talentul şi înclinaŝiile naturale au un rol important, dar nu 

credem că sunt suficiente pentru a fi un bun manager. Modelarea competenŝelor este un 

proces de management al resurselor umane care a câştigat tot mai mulŝi susŝinători atât în 

rândul practicienilor, cât şi a cercetătorilor din lumea întreagă. El presupune identificarea 

şi descrierea acelor competenŝe care sunt necesare pentru obŝinerea unei performanŝe 

înalte. Dezvoltarea acestor competențe este o responsabilitate partajată între managerii 

înșiși, organizațiile școlare, inspectorate școlare, asociațiile profesionale. 

În sprijinul celor de mai sus, următorul citat poate fi o completare pertinentă: 

„Competenŝele unui bun manager de şcoală ŝin mai puŝin de cunoştinte procedurale sau 

de experienŝă , cât de valorile asumate şi de voinŝă puternică ce solicită angajamente şi 

credinŝe la fel de puternice (Alain Chevre). 
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ISTORIA – ŞTIINŢĂ ŞI DISCIPLINA ŞCOLARĂ. 

NOI ABORDĂRI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XXI-LEA 

HISTORY - SCIENCE AND SCHOOL DISCIPLINE. 

NEW APPROACHES AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY 

Valentin CONSTANTINOV, UST, Institutul de Istorie 

Rezumat: Istoria este una dintre cele mai importante discipline școlare. Politicienii și intelectualii au 
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Din clipa apariției, știința istorică a suferit schimbări profunde, finalitatea și rostul 

istoriei a primit sensuri noi și deschideri deseori neașteptate. Chiar de la începutul 

apariției istoriei, ea s-a format ca un gen literar, prin care cei care o apreciau erau dedicaŝi 

trecutului glorios al comunităŝii sale. Va trece însă puŝină vreme, iar istoria va veni cu 

prima rectificare notabilă. De la Herodot la al doilea istoric important al antichităŝii 

Thucidides noul gen literar va deveni unul pe lângă desigur aprecierea trecutului glorios 

şi unul moralizator. Istoriografia antică romană va amplifica elementul conceptual şi va 

propune o nouă viziune şi mai relevantă – cea de învăŝătoare a vieŝii. Odată cu sfârşitul 

antichităŝii, finalul Imperiului Roman de Apus şi formarea noilor realităŝi politice, Evul 

Mediu va replasa istoria în domeniul „voinŝei divine‖, neglijând cauzalitatea, relaŝia 

cauză efect, premizele, pretextele şi toate cele care ŝin de ştiinŝa istorică şi explică 

efectele unor procese sociale, precum şi finalitatea acestora. După Renaştere, Reforma, 

epoca Modernă şi mai ales perioada Romantismului în care interesul faŝă de istorie a 

devenit maxim, a venit epoca Postmodernă în care interesul faŝă de istorie s-a diminuat 

constant, ca să ajungă ŝinta unor atacuri din partea mai ales a adepŝilor globalizării, care 

nu mai văd rostul din perspectiva studierii trecutului. Cât de mult această ultimă situaŝie 

afectează disciplina şcolară – istoria? Şi cum s-a ajuns ca o temă atât de atractivă cum e 

istoria să intre într-un con de umbră atât de pronunŝat. Pentru a răspunde la această 

întrebare trebuie să facem apel la câteva dintre elementele care au consacrat istoria şi i-au 

oferit acel loc de cinste în viaŝa comunităŝilor umane. 

Istoria, aşa cum o ştim noi, a apărut în timpurile de apogeu a puterii Atenei antice, 

atunci când strateg principal al modelului grec al democraŝiei era Pericles. Metec din 
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Halicarnas, Herodot a iniŝiat un nou gen de literatură. El evolua în faŝa publicii în Agora 

şi povestea despre marile performanŝe realizate de greci în timpul războaielor greco-

persane[3]. Povestirile despre Bătăliile de la Marathon, cunoscute nouă mai ales 

competiŝiei cu acelaşi nume, în care atleŝii aleargă 42 de km câŝi erau între Atena şi locul 

bătăliei de atunci din 490 î.H. sau vitejia celor 300 de spartani care au înfruntat împreună 

cu regele lor, Leonidas, în 480 î.H., pe persanii care erau mult mai numeroşi decât 

apărătorii trecătorii Termopile. A existat încă şi Salamina, dar şi alte lupte, din care grecii 

au ieşit învingători, dând manifestare de cele mai bune calităŝi, iar importalizarea acestor 

fapte de către Herodot a dat un imbold pentru istorie ca un gen literar al faptelor eroice 

petrecute mai înainte. Dacă adăugăm aici faptul că Herodot a inserat în Istoriile sale fapte 

legate şi de alte popoare antice, persani, egipteni, traci, geto daci, celŝi etc., atunci devine 

clar că părintele istoriei a elaborat o istorie universală a timpurilor sale, iar acele 

informaŝii pe care el le prezintă nu mai sunt cunoscute conform altor informaŝii. Totodată, 

trebuie să spunem că încă de aici apare şi prima condiŝie a istoriei ca disciplină fie a 

ştiinŝei, fie ca obiect care se predă în şcoală – cel al obiectivităŝii. Unele din povestirile 

lui Herdot nu corespundeau adevărului, iar anumite afirmaŝii sunt sub impulsul 

subiectivismului. Astfel, apărea un nou gen literar al eposului eroic care a şi plasat 

principalele linii directorii [4]. De asemenea, odată cu Herodot apar şi primele principii 

ale cercetării istorice şi toate acestea încă înainte ca această disciplină să devină una 

şcolară. În lipsa unor surse alternative, noi judecăm trecutul doar după povestirile lui 

Herodot şi suntem sortiŝi să-i dăm crezare cam la tot ce-a scris. Doar unele amendamente 

pot apărea odată cu studiul mai amănunŝit al trecutului şi coroborarea acestor date cu cele 

ştiute. Astfel, prin ceea ce nu s-a confirmat din spusele lui Herodot era faptul că 

piramidele egiptene au fost construite de robi, când se ştie că în Egipt nu erau robi. 

Totodată, faptul că în polisurile greceşti, toată munca era făcută de robi, prin urmare, 

primul istoric a şi concis, dacă în Grecia munca cea mai grea este făcută de robi, atunci şi 

în Egipt ar fi trebuit să fie robi, care au şi ridicat piramidele. În principiu, faptele istorice 

sunt cunoscute doar dacă ele au fost cumva descrise, adică avem surse istorice. Pe lângă 

descrierea faptelor propriu zise, erau şi alte urme ale activităŝii umane, care împreună cu 

primele vor constitui baza materială a surselor care în ultimă instanŝă după interpretarea 

lor de către specialişti se vor transforma în texte istorice. Totodată, desigur că au existat 

şi alte lupte, bătălii, confruntări, suverani, cuceritori, despre care noi nu ştim nimic, 

deoarece informaŝiile despre ele lipsesc. În principiu aceasta este cea mai mare problemă 

în interpretarea trecutului şi transformarea lui în text istoric, din păcate însă informaŝiile 

cu privire la multe dintre faptele trecutului lipsesc şi prin urmare istoria noastră are multe 

momente necunoscute, chiar dacă aceste momente au fost glorioase şi au produs impresie 

în epocă. Aşadar prima condiŝie a istoriei să înregistreze faptele trecutului şi să tragă 

concluziile adecvate. Fără această înregistrare, orice faptă istorică se pierde irecuperabil, 

iar posteritatea poate doar să bănuiască ce putea să se întâmple odată în trecut. Mai 
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departe, cel care începe să scrie despre faptele petrecute în trecut se ciocnește de 

următoarea problemă majoră – cea a obiectivităŝii şi subiectivităŝii. Simpla consemnare a 

faptelor, aşa cum se realiza în Evul Mediu, nu este până la urmă o istorie adevărată. 

Aceasta din urmă trebuie să explice de ce, cum şi care au fost consecinŝele unor fapte şi 

fenomene istorice, iar istoricul trebuie să pătrundă în mintea oamenilor de atunci şi să 

explice mobilurile acŝiunilor sau neacŝiunilor celor din trecut. Să devină un fel de 

psihologi ai acestora şi să le explice faptele, iar aceasta este cel mai dificil. În afara 

corectitudinii informaŝiei apare şi latura ideologică a problemei. Ceea ce Herodot le-a 

povestit atenienilor, pentru aceştia, avea o importanŝă primordială pentru consolidarea 

societăŝii polisului grec. Aceasta se producea în perioada când Atena ocupa clar poziŝia 

de lider între polisurile greceşti şi toŝi erau mulŝumiŝi de starea de fapt mai ales odată cu 

formarea Ligii Ateniene, unde Atena juca rolul principal şi mai ales transferarea 

bugetului Ligii la Atena, ceea ce le-a permis acestora să-l folosească nestingherit în 

propriul interes. De aceea, povestirile lui Herodot sunt o odă grecilor, iar între aceştia 

Atena ocupa rolul principal. Ştiinŝa istorică, care îşi are începuturile ca un gen literar al 

povestirii eroice, îşi avea şi propria muză – muza Clio. 

Dar în scurt timp situaŝia s-a schimbat, iar în locul numai a genului eroic istoria a 

primit şi un alt sens – cel moralizator. Cel care a pus bazele acestuia a fost şi cel de-al 

doilea istoric ca importanŝă al antichităŝii – Thucidides, care între altele a menŝionat că în 

tinereŝea sa a asistat la prezentările lui Herodot, iar acestea au produs o impresie 

nemaipomenită. 

După calitatea scrierii, el l-a depăşit cu mult pe predecesorul său, în ceea ce priveşte 

obiectivitatea, dar în comparaŝie cu lucrarea lui Herodot, cea a lui Thucidides are o mare 

problemă. Dacă Herodot a mărturisit momentele de glorie a grecilor, care plăceau tuturor, 

lucrarea lui Thucidides Războiul Peloponesiac este despre declinul, criza şi sfârşitul 

epocii de aur a clasicismului grec. Acest aspect moralizator desigur că nu plăcea şi nici 

nu putea să placă la toată lumea. Iată şi de ce în pofida marilor merite ale lui Thucidides 

în dezvoltarea istoriografiei despre Herodot ştiu toŝi, iar despre Thucidides doar 

specialiştii în domeniu [7]. 

Prin Războiul Peloponesiac autorul a descris un război fratricid, mai degrabă fără 

sens profund, un fel de război civil, care a adus Greciei doar nenorociri. Şi cel mai 

important, cel mai bun sistem de guvernare care se părea până atunci cel democratic, nu a 

fost în stare să riposteze regimului oligarhic al Spartei. Cea mai dură confruntare din 

epoca clasicismului grec dintre Sparta şi Atena s-a terminat prin triumful indiscutabil al 

Spartei şi aliaŝilor săi, iar după epoca Primei Ligi Maritime în frunte cu Atena începea o 

nouă etapă – cea de supremaŝie a Spartei. Acum noi ştim că noua etapă nu a durat prea 

mult – până când hegemonia nu a trecut la alt polis şi apoi la altele. Dar întorcându-ne la 

Thucidides el trebuia atunci să dea răspunsuri la nişte întrebări – ce s-a întâmplat cu 

polisurile greceşti şi cel mai important de ce simbolul Greciei antice – Atena – a fost 
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învinsă. Şi a găsit această explicaŝie, dar se pare că această explicaŝie n-a plăcut nimănui. 

Atena niciodată nu va mai putea recupera puterea de altă dată şi s-au mulŝumit doar prin 

ceea ce s-a creat în timpul lui Pericles, când a şi apărut istoria ca un nou gen literar. 

Prin urmare, cele mai importante principii ale studiului şi răspândirii, 

predării/învăŝării istoriei au apărut chiar de la început. Istoria se referea la o tratare fără 

părtinire a faptelor trecute în baza izvoarelor. Izvoarele însele întrunesc în sine toate 

urmele activităŝii umane, bineînŝeles cele mai importante fiind urmele scrise. Analiza lor 

atentă cu disocierea mistificării şi denaturării, cu preamăriri şi exacerbări, cu justificări 

sau cu utilizarea faptelor trecutului în scop ideologic şi demagogic toate la un loc trebuie 

să fie luate în seamă atunci când specialistul purcede la studiul trecutului. Elementul de 

bază al istoriei a rămas descrierea şi argumentarea faptelor din trecut. De aceea, 

popoarele care nu au folosit scrierea au rămas în afara istoriei, deşi s-au aflat deseori în 

sânul evenimentelor. Acest element a şi rămas cel mai mare inconvenient al studierii 

istoriei. Noi putem studia doar evenimentele consemnate, dar în afara celor consemnate 

au rămas foarte multe fapte neconsemnate. Din acest punct de vedere, cei mai privilegiaŝi 

au fost grecii care au menŝionat, scris şi transmis generaŝiilor următoare faptele 

strămoşilor lor. 

În perioada Imperiului Roman s-a produs un melanj cultural. Romanii au acceptat 

scrierile grecilor, iar sinteza greco-romană va deveni una determinantă pentru cultura 

Imperiului Roman. Mult mai pragmatici, romanii nu au depăşit scrierile istoricilor greci, 

mai mult decât atât, scrierea istoriografică grecească a înflorit mai departe şi în cadrul 

Imperiului Roman. Totodată dacă e să abordăm subiectul strict al istoriei, de la romani 

ne-au rămas cele două expresii celebre care definesc ştiinŝa istoriei, dar prin extensie şi 

obiectul şcolar istoria – historia magistra vitae est (istoria este învăŝătoarea vieŝii) şi sine 

ira et studio (fără ură şi părtinire). Ambele expresii merită o analiză atentă. În primul 

rând, pornind de la cele arătate mai sus istoria nu este ştiinŝa despre trecut, dar numai 

ceea ce se poate cunoaşte reieşind din izvoare. Iar aceste izvoare trebuiesc investigate şi 

cercetate fără ură şi părtinire, ceea ce necesită o pregătire specială, cu atât mai mult că 

izvoarele oferă nu ceea ce dorim noi istoricii, ci reprezintă doar urmele păstrate ale 

activităŝii umane în a căror bază noi încercăm să restabilim trecutul.  

Dacă ne întoarcem la prima expresie, stabilim că aceasta este destul de departe de 

sensul ei primar. Aşadar, ceea ce ştim noi astăzi ca expresia Historia magistra vitae est, 

aparŝine lui Marcus Tullius Cicero om politic, gânditor, scriitor roman, cum ne-am 

exprima noi astăzi – enciclopedist. El în lucrările sale a abordat diferite probleme între 

care şi cele legate de istorie ca ştiinŝă şi disciplină şcolară. În lucrarea sa De oratoribus, 

II, 9, 36: el se întreba: Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, 

magistra vitae, nuntia vetustatis, qua voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur? 

Iată şi traducerea: „Şi istoria martorul timpurilor, lumina adevărului, viaŝa memoriei, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/2503/testis
http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/2704/vita
http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/6205/magistra
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învăŝătoarea vieŝii, mesagerul trecutului – în a cărui altă voce decât a oratorului prinde 

nemurire?‖ [1]. 

Prin urmare, citatul lui Cicero a fost simplificat la maxim, iar prin acest fapt s-a 

pierdut un element esenŝial. Pentru ca istoria să fie înŝeleasă şi să-şi îndeplinească 

misiunea sa de educaŝie a unui neam, sau de rol civilizator, este nevoie de un mijlocitor 

care să explice şi să aducă maselor largi de populaŝie acest sens. Deoarece el poate fi 

ascuns, iar învăŝămintele pe care le conŝine istoria trebuiesc scoase la lumină de oameni 

pregătiŝi. În epoca lui Cicero aceştia, conform gânditorului roman, erau oratorii, în epoca 

lui Pericles, Herodot însuşi, iar în zilele noastre această misiune este îndeplinită de 

profesorul de istorie. El este cel care le arată elevilor virtuŝile trecutului şi importanŝa 

cunoaşterii istoriei – adică importanŝa cunoaşterii de sine, atâta timp cât personalitatea 

umană conŝine o totalitate de experienŝă a generaŝiilor trecute din comunitatea din care el 

face parte. Fără aceşti vestitori (oratori, învăŝători în sensul larg al cuvântului, nu numai 

acei de la catedra şcolii sau profesorii de la catedra universităŝii) istoria devine o literă 

moartă, asemenea faptelor din trecut care nu sunt imortalizate pentru viitor şi de care 

posteritatea uită sau trece cu nonşalanŝă peste acestea – ele pierzându-se în negura 

vremurilor. Pentru a înŝelege istoria, pentru a o cunoaşte şi cel mai important pentru ca 

istoria să-şi îndeplinească rolul de „învăŝătoare a vieŝii‖ este nevoie de „oratorul‖ în 

sensul pe care ni l-a prezentat Cicero. Cicero a dorit să spună mai mult. Însuşi oratorul 

devine „învăŝător‖ care foloseşte istoria, îi călăuzeşte şi-i îndrumă pe ceilalŝi. 

De fapt, în aceeaşi ordine de idei noi ne putem întoarce spre începuturile 

istoriografiei şi să observăm că însuşi Herodot era un orator exemplar atunci când se 

adresa publicii pe Agora. Unele din povestirile lui erau deosebit de emoŝionante. Atât 

povestirea despre Maraton sau Termopile nu putea să nu producă impresie, mai ales din 

gura unui povestitor iscusit. Înşuşi Thucidide spunea mai apoi că povestirile lui Herodot 

îl impresionau profund. Aşadar însuşi Herodot avea un talent artistic deosebit şi de aceea 

se considera că istoricii care le vorbesc publicului sunt inspiraŝi de muza Clio.  

Aşadar istoria îndeplineşte rolul său prin intermedierea unor specialişti. Este 

adevărat că şi aici trebuie să precizăm că atunci când Cicero scria aceste rânduri invocând 

rolul oratorului în valorificarea potenŝialului istoriei, la Roma era în plină desfăşurare 

războiul civil, iar adversarul lui Cicero era însuşi Iulius Caesar. Cei doi erau adversari şi 

în privinŝa viitorului regim politic al Romei. Dacă Cicero rămânea fidel regimului 

democratic al republicii, de unde explica şi rolul important pe care îl aveau oratorii, 

atunci Caesar înŝelegea că timpurile republicii au apus, iar viitorul Romei nu putea fi 

decât unul imperial. 

În aceeaşi ordine de idei însă se poate spune că istoria, aşa cum poate fi folosită de 

către specialişti, tot aşa ea serveşte demagogilor şi populiştilor pentru atingerea 

scopurilor sale meschine. Totodată încercările de folosire a argumentului istoric, tocmai 

datorită autorităŝii pe care istoria o are, sunt întâlnite pe întregul spectru al regimurilor 
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politice. În societăŝile autoritare istoria devine aservită sistemului care încearcă o 

legitimitate pentru regimul despotic. Dar nu numai regimurile totalitare şi despotice fac 

apel la istorie. Deseori în regimurile democratice, mesajele demagogice şi populiste sunt 

impregnate de „dovezi‖ cu caracter istoric, care deseori trebuiesc amendate din start. 

Interpretarea trecutului este însoŝită în ambele cazuri de convingerea accesibilităŝii 

istoriei şi de permisiunea de a veni cu judecăŝi şi interpretări în baza acestei convingeri a 

priceperii. Aici se şi conŝine distanŝa dintre „oratorul‖ (profesionistul, învăŝătorul, 

profesorul) cu cunoştinŝe vaste de istorie şi un amator cu pretenŝii, sau un ideolog 

înregimentat politic care caută argumente în trecut pentru legitimarea unui sau altui regim 

politic, sau un demagog pentru care istoria devine doar unul dintre mijloacele pentru 

atingerea scopului meschin. De multe ori acelaşi eveniment este abordat de pe poziŝii 

diametral opuse ceea ce sporeşte şi numărul de „argumente‖ departe de realităŝile istorice. 

Din aceeaşi antichitate ni s-a păstrat şi expresia lui Tacitus, cel mai important istoric al 

istoriografiei romane, care a expus principiile de abordare a istoriei pornind de la 

obiectivitate şi necesitatea unei analize atotcuprinzătoare şi nepărtinitoare. (Tiberii 

Gaique et Claudii ac Neronis res florentibus ipsis ob metum falsae, postquam occiderant, 

recentibus odiis compositae sunt, inde consilium mihi pauca de Augusto et extrema 

tradere, mox Tiberii principatum et cetera, sine ira et studio, quorum causas procul 

habeo). [6]. Iată şi traducerea: „Relatarea domniilor lui Tiberiu, Gaius, Claudius și Nero 

au fost falsificate prin intimidare, iar după moartea lor au fost rescrise sub impulsul urei 

de moment. Scopul meu aici este să relatez câteva fapte despre viața lui Augustus, în 

special ultimele lui fapte, apoi domnia lui Tiberius, și în general tot ce urmează după 

aceasta, fără ură și părtinire, sentimente față de care sunt străin‖.  

Aşadar, pe lângă atractivitatea discursului istoricul trebuie să tindă spre respectarea 

adevărului şi a obiectivităŝii. Iată prin urmare o nouă componentă importantă în principiul 

de abordare a istoriei. Vom avea aşadar un tablou complet în studiul şi definirea istoriei, 

atât ca ştiinŝă, cât şi ca obiect de studiu. Istoria are ca obiectiv cultivarea modelelor 

pentru viitor a faptelor din trecut – Maraton, Termopile, Plateea – toate acestea aduceau 

exemplele necesare pentru formarea de modele în educaŝia generaŝiilor în creştere, de 

formare a spiritului cetăŝenesc de coeziune şi solidaritate. Modelul lui Thucidide arată ce 

se poate întâmpla când se produc abaterile de la normă, deoarece este foarte uşor să se 

comită abuzuri şi detaşări de la regulă, chiar şi cu titlu de excepŝie regula trebuie să 

rămână regulă. În procesul de elaborare a acestor modele intervine latura mai mare sau 

mai mică a subiectivismului. De aceea este foarte uşor ca istoria să derapeze de la 

adevăratele ei principii şi să fie subjugată dogmelor şi ideologiilor de orice fel. Această 

contradicŝie nu putea să nu ducă la exagerări atât de-o parte cât şi de alta. Până la urmă 

căutarea adevărului va continua, alături de acele modele şi caractere pe care istoria deja 

le-a creat, deseori făcându-se apel la mitologizare. Dar simbolul istoric este totuşi departe 

de semenii săi. El devine unul deosebit de ceilalŝi, ceea ce şi impune o tratare diferită, 
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care să-l plaseze pe un personaj istoric sau altul pe un piedestal de nezdruncinat. De unde 

şi exagerările de rigoare, deoarece, în principiu, deseori era vorba de nişte personalităŝi 

deosebite, dar ca orice om aceştia erau prea departe de un ideal cu care au intrat în istorie. 

Pasiunea abordării diferitor subiecte istorice duce în mod inevitabil la un ataşament de 

subiectul investigaŝiei de unde şi simpatiile, antipatiile şi predispoziŝiile autorilor faŝă de 

subiectele în cauză. Acelaşi Tacitus, care îndeamna istoricii să-şi scrie lucrările fără ură 

şi părtinire, este însuşi sub impactul emoŝiilor precum şi a diferitor ideologii dominante 

în epocă. Pentru că şi felul în care arată statele este parte a discuŝiilor. A arătat-o încă 

Thucidide: regimurile politice se împart în trei bune, care se pot transforma în trei rele: 

monarhia în despotism, aristocraŝia în oligarhie, iar însăşi democraŝia în ohlocraŝie 

(despotismul maselor). Fiecare sistem politic îşi consolidează puterea pe cale ideologică, 

dar mai ales în condiŝiile declinului republicii romane, istoria prinde un teren propice 

pentru speculaŝii ideologice. 

Apogeul interesului faŝă de istorie coincide cu epoca Romantismului şi apariŝia 

naŝiunilor moderne în sec. al XIX-lea. Istoria a jucat un rol fundamental în crearea 

ideologiilor naŝionale în Europa, iar trimiterea la un trecut glorios se făcea cu scopul de a-

i uni pe toŝi cei de o limbă şi cultură în unul întreg. Nu-i întâmplător că personajele 

istorice în jurul cărora se va forma naŝiunea română erau mai ales cei care au luptat cu 

succes împotriva expansiunii otomane, sau cum a fost cazul lui Mihai Viteazul – primul 

care a unit Ŝările Române. Nu un ultim rol în procesul de formare a naŝiunilor moderne l-

a avut căutarea „duşmanului‖, „agresorului‖, adică a reprezentanŝilor altor naŝiuni care au 

„prejudiciat‖ dezvoltarea naŝională. Aceste tendinŝe s-au agravat la începutul secolului al 

XX-lea şi pe parcursul primelor decenii când au degenerat în cele două războaie 

mondiale. Secolul al XX-lea de asemenea este şi secolul ideologiilor totalitare, iar 

venirea la putere în Rusia şi Germania a acestor forŝe a denaturat şi procesul de studiere a 

istoriei, dominând şi stimulând investigaŝiile într-o singură direcŝie. Chiar şi în aşa 

condiŝii a fost posibilă cercetarea profesionistă, mai ales în unele domenii de cercetare, 

deşi prestigiul propriu zis al disciplinei a fost puternic afectat. 

Schimbarea accentelor şi a vectorilor valorici au avut un cuvânt important de spus 

în creionarea unor determinisme istorice. Problemele evocate mai sus cu finalitate 

diametral opuse, când acelaşi eveniment era tratat în sens antonim: eliberare/cotropire, 

unire/anexare, binevol/impus, dezvoltare/regres etc. Fireşte că tratarea aceluiaşi 

eveniment care pe parcursul a câteva decenii şi-a schimbat sensul în diametral opus şi-a 

spus un cuvânt important asupra prestigiului istoriei şi a percepŝieie generale asupra 

disciplinei în cauză. 

Procesele globalizatoare care au propus o nouă optică în relaŝiile internaŝionale şi în 

atitudinea faŝă de „celălalt‖ nu puteau iarăşi să nu afecteze disciplina istoriei. Astăzi nu se 

mai recomandă studierea războaielor între statele vecine, ci dimpotrivă studierea 

elementelor care contribuie la apropierea dintre diferite ŝări, iar cel mai elocvent exemplu 
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este tratatul de prietenie semnat în 1963 între cancelarul german Konrad Adenauer şi 

preşedintele Franŝei Charles de Gaulle. Evenimentele de la sfârşitul secolului al XX-lea, 

odată cu căderea Cortinei de fier, au contribuit în genere la apariŝia unui concept 

interesant de „sfârşitul istoriei‖ [2]. 

În acest caz, când în Occident se observă o redimensionare a conceptelor cu privire 

la istorie, în estul Europei, mai ales după destrămarea Uniunii Sovietice, au apărut o serie 

de state independente care se află într-o criză identitară profundă. Una dintre principalele 

probleme ale acestei stări de fapt este şi starea deplorabilă în care a ajuns istoria ca 

disciplină atât şcolară, cât şi domeniu al ştiinŝei. Vom reevoca faptul că o istorie care nu 

este consemnată şi propagată e ca şi cea care nu există. Rămâne aşadar în urmă un bloc 

care riscă să dispară, mai ales în condiŝiile unui dezinteres aproape generalizat faŝă de 

această disciplină. Se cunosc motivele care au dus la declinul istoriei în sec. al XX-lea şi 

pe care le-am arătat mai sus. Totuşi în condiŝiile în care există şi o criză a statului, iar 

disciplina istoriei are atâtea virtuŝi pe care le-am evocat mai sus, necesitatea revenirii 

asupra unui studiu temeinic al trecutului se arată drept o prioritate. Enigmele din trecut, 

multidimensionalitatea istoriei permite abordarea moştenirii noastre culturale şi 

cunoaşterea de sine prin implicarea organică atât a profesorilor din şcoală, cât şi a 

elevilor în diferite proiecte de cercetare şi de redescoperire a trecutului nostru.  

Implicarea elevilor în studierea trecutului, cultivarea deprinderilor de a disocia 

propaganda de realitate, analiza adecvată a izvoarelor, tragerea concluziilor, extragerea 

maximă a informaŝiilor dintr-un izvor şi interpretarea lor adecvată, toate laolaltă pot să 

trezească interesul faŝă de această disciplină atât ca domeniu de cercetare, cât şi ca 

disciplină şcolară. Istoria trebuie să redevină ceea ce propuneau încă anticii – 

învăŝătoarea vieŝii, iar învăŝătorul/profesorul trebuie să fie acel „orator‖ al lui Cicero prin 

vocea căruia istoria prinde nemurire. 
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CONCEPTUL DE MENTORAT ȘI PROMOVAREA LUI ÎN INSTITUȚIILE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL 

THE CONCEPT OF MENTORATION AND ITS PROMOTION IN GENERAL 

EDUCATION INSTITUTIONS 

Ludmila DARABAN, profesoară de istorie, grad didactic superior, master în științe 

ale educației, Liceul Teoretic ‖George Meniuc‖, municipiul Chișinău 

Rezumat. În acest articol s-a  abordat un subiect de importanță pentru mediul educațional din Republica 

Moldova dat fiind necesitatea mentoratului la începutul carierei didactice, dar și în contextul dezvoltării 

profesionale. Astfel, s-a realizat o sinteză a conceptului de mentorat în diferite perioade și societăți 

istorice, s-au analizat tipurile de mentorat, scopul, principiile și condițiile de desfășurare a activităților de 

mentorat. S-a demonstrat necesitatea implementării Programelor de mentorat în instituțiile de învățământ 

general, drept exemplu fiind modelul programului de mentorat aplicat în Liceul Teoretic ‖George 

Meniuc‖, mun. Chișinău. Rezultatul obținut evidențiază  satisfacția profesională a cadrelor didactice 

implicate în activități de mentorat. 

Cuvinte-cheie: mentorat, tipuri de mentorat, program de mentorat, activități de mentorat, dezvoltare 

profesională. 

Summary. In this article we have addressed a topic of importance for the educational environment in the 

Republic of Moldova given the need for mentoring at the beginning of the teaching career, but also in the 

context of professional development. Thus, a synthesis of the concept of mentoring was carried out in 

different periods and historical societies, the types of mentoring, the purpose, the principles and the 

conditions for conducting the mentoring activities were analyzed. The necessity of implementing the 

Mentoring Programs in the general education institutions was demonstrated, as an example being the 

model of the mentoring program applied in the "George Meniuc" Theoretical High School, Chisinau 

municipality. The result shows the professional satisfaction of the teachers involved in mentoring 

activities. 

Keywords: mentoring, types of mentoring, mentoring program, mentoring activities, professional 

development. 

Promovarea capitalului uman de calitate în toate domeniile de activitate a omului 

devine o oportunitate orientată spre investiŝia în dezvoltarea profesională a angajaŝilor, 

aceasta devenind tot mai complexă pe fonul dinamicii sociale şi profesionale, fiind 

solicitată permanent la noi răspunsuri, ajustări şi adaptări. Reflectând asupra situaŝiei 

respective, deducem că strategiile formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor didactice 

necesită noi viziuni şi abordări. Printre cele mai importante acțiuni de modernizare a 

dezvoltării profesionale a cadrelor didactice se consideră și activitățile de mentorat. 

Instituirea mentoratului în sistemul de învățământ din Republica Moldova este prevăzut 

în Codul educației, art. 58 și  Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 

„Educaţia-2020”. Astfel, procesul de implementare a activităților de mentorat vor viza 

mentoratul pentru stagiile de practică pedagogică, mentoratul pentru tinerii specialiști (de 

inserție), mentoratul de dezvoltare profesională la locul de muncă. 

Mentoratul este o activitate cu rădăcini antice grecești. Majoritatea oamenilor de 

valoare au fost mentori  pentru alŝii sau au avut, la rândul lor, mentori: Aristotel i-a fost 

mentor lui Alexandru cel Mare, Socrate - lui Platon, Arhimede - lui Galileo Galilei etc.  
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Potrivit epopeii Odiseea a lui Homer, Mentor este ‖prietenul credincios al lui 

Ulise, regele insulei Itaca. Plecând la războiul troian, Ulise/ Odiseu i-a încredinŝat 

acestuia administrarea casei, dar şi educaŝia fiului său Telemah cu scopul de a-l învăŝa şi 

ilumina‖ [11, p.202]. În operele lui Homer se remarca faptul că „tânărul nobil primea 

sfaturi şi exemple de la o persoană mai în vârstă, căreia îi era încredinŝat pentru formarea 

sa‖. Astfel, relaŝia consemnată este dezvăluită în Iliada: „Phoinix, educatorul lui Ahile, 

fiul regelui, îi mărturiseşte: – Eu te-am făcut cea ce eşti‖ şi exact în aceeaşi manieră ne-o 

demonstrează în Odiseea: „Telemachos instruit de Mentor‖ [11, 13, p.32-33]. 

O reactualizare a epopeii lui Homer a realizat-o Francois Fènelon (1699) în nuvela 

„Aventurile lui Telemachos, fiul lui Ulise‖, a cărei istorie este tratată din două aspecte: 

instruirea lui Telemachos de către Mentor în călătoria de căutare a lui Ulise şi aluzia 

ironică referitor la monarhia absolută, instaurată în acea perioadă în Franŝa [4,  p.66-70].       

Atena, zeița înțelepciunii, ia uneori forma de Mentor și oferă încurajare și sprijin 

pentru Telemachus. Din această poveste, cuvântul "mentor" a ajuns să însemne un "tată" 

sau, poate, o "figură maternă" (după înțelepciunea și sfaturile Atenei) pentru cei mai 

tineri.  

„Concepŝia lui Homer‖ s-a menŝinut în şcoala lui Socrate şi Platon, precum şi în 

Academia Aristotelică. Socrate îşi considera elevii „prieteni‖, cărora le demonstra 

părerile sale „într-un chip foarte simplu‖ şi îşi dorea insistent ca ei să fie „destoinici de a 

împlini treburile potrivite cu ei‖ [2, p.30]. 

Concepŝia pedagogică a lui Platon era asemănătoare celei a lui Socrate – „arta 

pedagogică rezidă în a pune un şir de întrebări. Platon admitea procesul de educaŝie în 

mai multe etape, fiind într-o succesiune ascendentă şi având mai degrabă statut de 

iniŝiere. N-o prevedea ca pe o simplă informare, ci ca „un mod fertil de relaŝionare între 

discipol şi maestru‖ [6, p.20].  

Aristotel identifica „finalitatea educaŝiei totuna cu finalitatea pe care o are omul‖. 

Era adeptul „educaŝiei pe etape şi diferenŝiate în funcŝie de dimensiunile şi caracteristicile 

„sufletului‖ persoanei educate‖ [6, p.25]. 

Problematica care vizează termenul mentor se înserează în educaŝia modernă în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea, aflându-şi continuitatea în secolul al XX-lea în 

abordarea interdisciplinară a cercetătorilor din domeniile ştiinŝelor educaŝiei. 

Dicŝionarele enciclopedice actuale confirmă etimologia personajului evocat în 

epopeea grecească, consemnând acestuia următorul înŝeles: mentor - conducător spiritual, 

povăŝuitor, educator, preceptor, îndrumător, consilier, instructor, antrenor/coach, ghid, 

tutore. Dicŝionarele de pedagogie occidentale dau explicaŝie similară termenului mentor. 

Pornind de la aceeaşi explicaŝie, cercetătorul român  M. Ştefan îi oferă conotaŝie 

educativă:  

1. ‖Persoană, care serveşte drept model tinerilor, sfătuitor ale cărui îndrumări sunt 

urmate şi care exercită, astfel, o influenŝă educativă. 
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2. Cadru didactic  sub îndrumarea căruia studenŝii sau elevii care se pregătesc 

pentru profesia didactică fac practica pedagogică… mentorul sprijină şi activitatea de 

formare continuă a cadrelor didactice aflate în perioada de stagiatură‖ [15, p.213].  

O explicaŝie mai amplă au dat D. Potolea şi  E. Noveanu: „În sens larg, mentorul 

este o persoană care ajută pe cineva să se dezvolte prin învăŝare, iar în sens restrâns – un 

profesionist care lucrează cu o persoană, un grup sau o organizaŝie pentru dezvoltarea 

personală sau organizaŝională‖ [ apud: 8, p. 396].  

Termenul nu era străin în utilizare şi în scrierile din „Convorbiri literare‖ ale lui 

Gheorghe Asachi: „Să va face aşa înŝălept ca şi mentorul său‖ [apud: 8, p.1129]. 

Centrul European de Mentorat propune o definiŝie a conceptului, profilând 

noŝiunea de tranziŝie într-o activitate de mentorat: „un ajutor voluntar pe care îl oferă o 

persoană altei persoane cu scopul de a-i asigura tranzacŝia firească a experienŝei vieŝii 

profesionale, intelectuale şi personale‖ [apud: 1, p.62].  

Cercetătoarea canadiană R. Houde a apreciat activitatea de mentorat ca pe o relaŝie 

afectivă, care asigură interacŝiunea reală dintre două persoane, una mai experimentată, 

care susține, ghidează o persoană mai tânără [apud: 1, p.64].  

Conceptul propus de C. Healy şi A. Welchert insistă pe noŝiunea de reciprocitate în 

cadrul relaŝiei de mentorat. În studiile de referinŝă aceşti autori au abordat subiectul 

mentoratului ca o formă de dezvoltare personală şi profesională a ambilor protagonişti: 

„mentoratul este o relaŝie umană, dinamică, şi reciprocă între un adult/ mentor şi un 

protejat/ discipol, cu scopul de a-şi promova şi dezvolta cariera‖ [apud: 1, p.64].  

Cercetătorii americani M. Galbraith şi N. Cohen definesc mentoratul ca o 

activitate de ucenicie în care mentorul investeşte cunoştinŝele, competenŝele şi experienŝa 

sa pentru beneficiul discipolului său în realizarea propriilor obiective. [apud: 1, p.65]. 

Ca şi activitate socioumană, mentoratul a apărut şi a evoluat în prima jumătate a 

secolului al XX-lea în SUA, în sfera economică a industriei cu scopul profesionalizării 

noilor angajaŝi. Apoi mentoratul s-a răspândit în domeniul afacerilor şi managementului, 

infiltrându-se cu succes şi în aria educaŝiei formale iniŝiale în anii '80 ai secolului al XX-

lea. Acest interes a apărut din necesitatea îmbunătăŝirii calităŝii educaŝiei şi identificării 

soluŝiei potrivite în procesul de adaptare a cadrului didactic la reformele educaŝionale.  

În cercetările sale, psihologul american E. Torrance a consemnat importanŝa 

mentorului în spatele individului creativ şi, viceversa, în dezvoltarea carierei 

profesionale: „carierele fără mentori sunt semnalate de problematică specifică 

caracterizată prin: lipsa entuziasmului şi ŝelurilor concrete, teama de conformism, 

probleme emoŝionale cauzate de teama de a nu reuşi…‖ [5, p.14]. 

Kathy Goff şi E. P. Torrance (1991) descriu mentoratul ca un suport psihologic 

pentru discipol, prin faptul că-i oferă un mediu sănătos de manifestare şi posibilitatea de a 

fi ascultat. El poate să-şi exprime ideile, să le probeze şi să le modifice. Mentorul 

întreŝine discuŝii cu discipolul, dând cale liberă creativităŝii sale [5, p.23]. 
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Răspunzând la întrebarea despre perspectivele dezvoltării creatologiei, Ruth B. 

Noller (1993) crede că profesorii vor fi încurajaŝi să provoace la discipoli relaŝii de tip-

mentorat, aceasta fiind calea cea mai potrivită pentru ca „oamenii să înveŝe să gândească 

[apud: 12, p. 19]. 

În anul 1995, în oraşul Quebec (Canada) a fost lansată o iniŝiativă generală cu 

referire la proiectarea şi implementarea programelor şi a activităŝilor de mentorat la 

diferite etape: inserŝie profesională, debutanŝi, recalificare, dezvoltare profesională. 

Impactul pozitiv al prezenŝei mentoratului în viaŝa individului este investigat de C. 

Currier, iniŝiator al programului de mentorat în Canada. Astfel, în Canada „mentoratul a 

devenit la modă şi diverse organizaŝii recunosc înfrăŝirea dintre o persoană cu experienŝă 

şi alta mai puŝin consacrată…‖ [7, p. 59]. 

În domeniul învăŝământului SUA şi Canada deŝin o experienŝă vastă de asistenŝă şi 

sprijin al profesorilor debutanŝi prin activităŝi de mentorat. În Europa mentoratul a fost 

instituit în Marea Britanie în anii '80 ai secolului XX. Rusia a preluat practica de 

susŝinere a tânărului specialist-pedagog prin programe speciale de mentorat 

(наставничество). 

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România abordează mentoratul ca un 

demers care facilitează în mod direct dezvoltarea profesională a celor implicaŝi în 

activitatea educaŝională [10]. Începând cu 25.11.2004 cadrul didactic din România poate 

deŝine oficial statutul de cadru didactic – mentor, iar în aprilie 2000 a fost fondată 

Asociaŝia Naŝională a Mentorilor din România.  

Conceptul de mentor este  relativ nou în Republica Moldova. E. Fairstein, N. 

Silistraru, S. Burea menționează că ‖mentoratul este un  factor esenŝial în dezvoltarea 

identităŝii profesionale a unui cadru didactic tânăr‖ [9, p.233-238].  V. Andriţchi,  T. 

Balan susțin că  dezvoltarea profesională prin activități de mentorat este diferită de 

concepția unei pedagogii normative. ‖Dezvoltarea carierei profesionale este influențată 

de nivelul de asertivitate a persoanei, dorința ei de accepta și răspunde provocărilor la noi 

responsabilități.‖ [1, p.62]. 

Mentoratul este un demers a cărui proiectare, derulare și desfășurare sunt ancorate 

în formarea continuă a cadrelor didactice.  

Scopul general al activităților de mentorat este de a contribui la asigurarea 

calităŝii educaŝiei prin acțiuni care vizează: 

- sprijinirea persoanei mentorate în procesul de autoobservare și reflecție asupra 

propriilor experiențe profesionale; 

- facilitarea procesului de autoevaluare a persoanei mentorate pentru determinarea 

necesităților de dezvoltare profesională; 

- ghidarea în procesul de schimb de experiență și diseminare a bunelor practici. 

  Principiile de bază ale activității de mentorat includ: 

 principiul respectării drepturilor şi demnităŝii umane a oricărei persoane, indiferent 
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de apartenența de gen, etnie, națonalitate, vârstă, religie, condiție socială, abilități 

fizice sau intelectuale, religie etc.; 

 principiul asigurării oportunităților egale de dezvoltare profesională pentru toți; 

 principiul confidenŝialităŝii și încrederii reciproce; 

 principiul obiectivității și responsabilității pentru asigurarea calității activității; 

  principiul integrităŝii profesional și integrităŝii morale; 

 principiul stimulării inovației; 

  principiul asigurării succesului comun prin colaborare și cooperare. 

‖Activităŝile de mentorat  impun următoarele condiţii: 

 formare psihopedagogică calitativă a mentorului trebuie să aibă loc înainte de debutul 

activităŝii respective;  

 procesul de mentorat să fie intenŝionat şi bine structurat;  

 asigurarea unui climat psihoafectiv favorabil între cei doi;  

 crearea unui consensus la nivel de valori partajate între mentor şi discipol în cadrul 

activităŝii  [3, p. 29]. 

În raport cu obiectivele asumate de către angajaŝi C. Chişiu  a efectuat o clasificare 

a tipurilor de mentorat (Tabelul 1.1) [1, p. 65] 

Tabelul 1.Tipuri de mentorat după C. Chișiu 

Tipuri de mentorat Caracteristici 

Mentoratul educativ Formarea profesională iniŝială a specialistului în instituții. 

Mentoratul de 

inducŝie 

Ghidarea individului la începutul carierei profesionale  cu scopul 

de a ajuta noii angajaŝi să se adapteze la condiŝiile de muncă. 

Mentoratul de 

formare 

Mentorul de formare este o persoană experimentată care ajută 

noii angajaŝi, dar nu îi este încredinŝat să efectueze formarea. 

Mentoratul pentru 

calificarea profesi-

onală/ vocaŝională 

Aplicarea în perioada de orientare pentru a obŝine o calificare. 

Rolul mentorului vocaŝional  este de a ghida discipolul de-a 

lungul formării sale. 

Mentoratul de 

dezvoltare 

Mentorul de dezvoltare poate facilita transferul angajaŝilor în altă 

funcŝie, încadrarea lor în proiecte noi şi depăşirea problemelor de 

activitate profesională. 
 

Tipul de mentorat determină specificul delimitării prototipului mentorului:  

Mentorul executiv vine în sprijinul personalului de conducere, intervenind în 

sugerarea diverselor strategii de ordin executiv.  

Mentorul expert susŝine discipolul în dezvoltarea unui hobby, fiind o persoană cu 

experienŝă în domeniul de care este pasionată persoana care îi cere sfatul.  

Mentorul general intervine în ajutorarea discipolului pentru a-l ajuta să facă faŝă 

unor probleme reale din viaŝă.  
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În dependență de categoriile de vârstă, specificul activităților, experiența în domeniu se 

conturează:   

”Mentorul tradiţional, mai numit şi clasic, caracterizează un „bătrân înŝelept‖ care 

educă sub aripa sa protectoare un „tânăr naiv‖ [5, p. 35].  

Mentorul între egali poate interacŝiona cu persoana mentorată, schimbându-se cu 

rolul.  

Mentorul amic este selectat dintre persoanele cu aceleaşi responsabilităŝi. 

Mentorul în echipă îşi desfăşoară activitatea într-un grup de discipoli, care la 

rândul lor sunt mentori.  

Mentorul pentru consultanţă este persoana din afara organizaŝiei, care are 

experienŝa de a efectua consultări în anumite probleme.  

Mentorul virtual este accesibil la distanŝă şi poate oferi sprijin virtual on-line.  

În viaŝa cotidiană se mai conturează şi alte tipuri de mentori informali:  

 Mentor profesor sprijină necondiŝionat elevul-discipol în evoluŝia sa.  

 Mentorul arhitect al comportamentului modelează comportamentul discipolului 

conform unor norme [1, p. 66]. 

 Un cadrul didactic-mentor trebuie să demonstreze competenŝe care ar asigura 

calitatea activităŝii de mentorat. Cele mai importante sunt competențele de comunicare. 

Cadrul didactic-mentor trebuie să folosească metode, mijloace de comunicare adecvate 

situațiilor, să  recepteze, asimileze  şi să comunice informaŝiile în funcŝie de obiectivele 

comunicării, să formuleze întrebări pertinente. 

Competenţele de planificare şi organizare a activităŝii de mentorat rezidă în: 

 identificarea elementelor necesare planificării practicii pedagogice, de stagiatură şi 

cele de dezvoltare profesională la locul de muncă; 

 contribuția la alcătuirea orarului de activitate pentru activitățile de mentorat de 

inserție și de dezvoltare profesională ; 

 informarea persoanelor implicate în activitatea de mentorat despre programele de 

practică pedagogică, de inserție profesională sau dezvoltare profesională. 

Competențele de consiliere a cadrului didactic-mentor  constau în: 

 informarea persoanelor consiliate despre beneficiile şi limitele procesului de 

consiliere; 

 desfășurarea  ședinŝelor într-un mediu fizic securizat și de încredere reciprocă; 

 promovarea în relaŝiile cu cel mentorat principiile autoresponsabilizării şi 

autodezvoltării;  

 asumarea responsabilității pentru consecinŝele procesului de consiliere; 

 aplicarea metodelor şi tehnicilor de cercetare, de consiliere în carieră; 

 prevenirea  problemelor legate de confidenŝialitate; 

 imparŝialitatea şi integritatea mentorului [14]. 
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Cadrele didactice-mentor trebuie să demonstreze competențe de evaluare a 

activității cadrelor didactice mentorate în  baza unor standarde profesionale minime pe 

care  le cunosc de la începutul activităŝii de mentorat.  Astfel, evaluarea trebuie să fie 

constructivă, să reliefeze aspectele pozitive orientată spre înlăturarea neajunsurilor [14].    

Mentoratul la nivel de instituție de învățământ este orientat spre acțiune și implică 

un grup de profesori. Pentru a realiza obiectivele sale mentoratul poate cuprinde o serie 

de etape concretizate prin proiectarea programului de mentorat,  care are următorii pași: 

stabilirea persoanei care v-a organiza și monitoriza procesul de mentorat, selectarea 

mentorilor, selecția angajaților, realizarea unor programe de instruire a mentorilor ți 

concretizarea perechilor mentor-protejați. 

Un program de mentorat oferă un cadru structurat, în care se derulează o varietate 

de experiențe de învățare, sunt create oportunități de relaționare, comunicare și cooperare 

la diferite niveluri, diseminare a cunoașterii formale și informale, îmbunătățire a 

motivației individuale, a performanțelor în muncă etc. [8]  Punerea în aplicare a 

programului cuprinde trei etape: iniţierea programului, lansare/ derulare şi evaluare. 

Procesul este ciclic şi ar trebui să înceapă şi să se încheie cu fiecare grup de nou veniŝi/ 

profesori debutanŝi care trece prin programul de mentorat. Gândim programul de 

mentorat ca pe un proces  compus din 11 paşi reprezentați în figura 1. 

 

  
Fig. 1. Modelul  Programului de mentorat 
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Realizarea conexiunii cercetării teoretice a problemei abordate cu practica 

educațională este indispensabilă din perspectiva eficientizării implementării programelor 

de mentorat la nivelul  instituțiilor de învățământ general. Din aceste considerente a fost 

necesară chestionarea nevoilor de dezvoltare profesională prin activități de mentorat.  

Chestionarul a fost propus la 85 cadre didactice din Liceul Teoretic ‖George 

Meniuc‖, municipiul Chișinău. Rezultatele demonstrează că  26 cadre didactice  sunt 

total de acord că dezvoltarea profesională prin activități de mentorat este necesară pentru 

a asigura condiții de dezvoltare profesională la locul de muncă pentru cadrele didactice, 

28 (80%)  menționează că activitățile de mentorat asigură  integrarea şi dezvoltarea 

profesională a debutanților, 20 (23,52%) sunt total de acord că  mentorul trebuie să ajută 

cadrul didactic să analizeze și să rezolve probleme. Cele mai multe cadre didactice sunt  

parțial de acord că mentorul trebuie să asigure consilierea cadrului didactic debutant în 

vederea întocmirii documentelor școlare, iar necesitatea  de a prelua experiență/bunele 

practici de la mentori este considerată de 55 cadre didactice foarte importantă.  Cu părere 

de rău, 47 profesori din 85, sunt de acord parțial sau moderat că activitățile de mentorat 

oferă soluții concrete pentru îmbunătățirea calității predării. Iată de ce a fost imperativ 

necesar implementarea unui program de mentorat în  scopul eficientizării procesului de 

dezvoltare profesională. 

Implementarea Programului de mentorat a însemnat desfășurarea activităților atât 

pentru stagiile de practică pedagogică, cât și de inserție a cadrelor didactice debutante și 

de dezvoltare profesională. Reperele de implementare a Programului de mentorat au fost: 

1. Analiza nevoilor de dezvoltare profesională  a cadrelor didactice prin activități de 

mentorat. Acțiuni derulate de directorul adjunct pentru instruire în luna august-

septembrie: 

 Autoevaluarea potenŝialului profesional al cadrului didactic prin intermediul unor 

metode şi instrumente specifice: inventarul competenŝelor profesionale, 

observarea prestaŝiei proprii prin urmărirea unor înregistrări video, analiza SWOT, 

aprecierea făcută de beneficiari prin intermediul unor chestionare sau interviuri, 

aprecierea colegilor în urma interasistenŝelor, activităŝilor demonstrative, analiza 

rezultatelor elevilor. 

 Analiza nevoile de dezvoltare profesională, prin selectarea temelor de interes 

pentru cadrul didactic debutant.  

2. Elaborarea programului de mentorat. 

Activităŝile derulate în septembrie, de către directorul adjunct pentru instruire: 

 Completarea fişei de înscriere în programul de mentorat la nivel instituŝional; 

 Stabilirea punctelor slabe și tari ale mentoraților; 

 Instriure mentorilor prin delegarea la stagii de formare; 

  Încheierea acordului de mentorat; 
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 Stabilirea unui program, orar și a regulilor în cadrul programului de mentorat. 

Calendarul de desfăşurare a programului de mentorat:  

 Durata programului de mentorat; 

 Desfăşurarea cronologică a programului de mentorat; 

Locul de desfăşurare al activităŝiilor de mentorat: 

 Activitatea de mentorat se va desfășura la locul de muncă; 

 Discuŝiile asupra activităților se vor derula în cabinetul metodic;  

Resurse materiale necesare: 

 Cabinet pentru discuŝii cu mentorul/în cadrul Comisiei metodice; 

 Echipamente tehnice: laptop, ecran, videopriector, imprimantă; 

 Materiale consumabile: coli A4, cartuș de imprimantă, markere, etc. 

3. Aplicarea programului de mentorat. 

Acțiuni desfășurate pe parcursul anului de studiu: 

 Prezentarea mediului instituțional al școlii și organizarea acestuia pentru debutanți; 

 Prezentarea principalelor documente școlare și modul de utilizare a acestora în 

situații concrete de instruire; 

 Sprijinirea cadrele didactice, inclusiv cele care au beneficiat de formare continuă, 

în  elaborarea și implementarea Planului personal de dezvoltare profesională; 

 Asistențe la lecții și participarea la sesiunile de analiză a lor; 

 Efectuarea de asistenŝă la orele colegilor de altă specialitate; 

 Participarea la discuŝii în cadrul Comisie metodice, participarea/organizarea de 

activităŝi extracurriculare; 

Profesorii au elaborat portofoliul profesorului mentorat. El cuprinde: fișă de 

evidență și evaluare, fișe de analiză a activităților, fișe de evidență a lecțiilor la care a 

asistat, proiectele didactice întocmite de mentorat, fişele de feedback completate de 

mentor. 

 La rândul său cadrul didactic-mentor  va avea un portofoliu, care se va elabora 

anual și va conține: diploma, certificatul sau ordinul Direcție Liceului care să ateste 

calitatea de cadru didactic-mentor; programul de desfăşurare a practicii pedagogice şi a 

stagiaturii, evidenŝa orelor ținute de profesorul mentor şi asistate de cadrele didactice 

mentorate, evidența orelor predate de cadrele didactice mentorate şi asistate de profesorul 

mentor, analiza punctelor tari şi a punctelor slabe ale activităŝii de mentorat, fişa de 

observare pentru fiecare  cadru didactic mentorat, cel puŝin patru proiecte de lecŝie/unitate 

de învăŝare oferite cadrelor didactice mentorate    într-un an şcolar,raportul final al 

profesorului mentor asupra activităŝii mentoratului, propuneri de perfecŝionare a 

activităŝii din perioada de mentorare pentru dezvoltare profesională. 

4. Monitorizare. 
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Monitorizarea programului de mentorat este sarcina directorului școlii. Este 

deosebit de important, în cazul în care în conformitate cu reglementările legale în vigoare 

există o obligație, să se furnizeze documentația de mentorat. 

  5. Evaluarea programului de mentorat. 

Dintre metodele utilizate în evaluare menŝionăm: autoevaluarea, aprecierea 

beneficiarilor (chestionar, interviu), aprecierea colegilor (interasistenŝe, activităŝi 

demonstrative), rezultatele elevilor, evaluarea realizată de mentor. Instrumente utile în 

evaluare sunt: fişa de observare şi înregistrare a progresului profesional, raportul asupra 

progresului profesional. 

6. Îmbunătățirea. 

 Rezultatele obŝinute în faza de control al experimentului au demonstrat că 

Programul de mentorat  desfăşurat  în instituție satisface necesităŝile profesionale ale  

cadrelor didactice și ale managerilor  și contribuie la realizarea  obiectivelor de formare 

profesională.   S-au adus dovezi de implementare a Programului de mentorat a cadrelor 

didactice la nivel de instituŝie şcolară în baza  indicatorilor de performanŝă.  

Astfel, s-a constat: 

 creșterea nivelului de conștientizare a strategiilor de dezvoltare a instituției   de la  

26 (30,58%) până la 56 (63,63%) cadre didactice; 

 creșterea motivației cadrelor didactice debutante de la 28 (32,94%) până la 56 

(65.88%) de inserție profesională prin activități de mentorat. Printre activitățile 

motivante menționate au fost:  activitățile de consiliere a cadrelor didactice în 

întocmirea documentelor școlare, asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea 

portofoliului profesional,  implicarea în activități extracurriculare alături de 

mentor; 

 creșterea numărului cadrelor didactice de la  35 (41,17%) până la  43 (50,58%) 

care au apreciat efortul managerilor în formarea mentorilor.  

 creșterea numărului cadrelor didactice de la 38 (44,70%) până la 67 (78,82%)  care 

au menționat eficiența întocmirii rapoartelor de evaluare a activităților de 

mentorat. S-a apreciat efortul managerilor de a le analiza la reuniunile comune de 

lucru al echipei de mentorat, la ședințele Comisiilor metodice, efectuând bilanŝuri 

calitative şi cantitative; 

 creșterea numărului cadrelor didactice de la 23 (27,05%) până la 53 (62,35%) care 

au apreciat măsurilor de îmbunătățire a procesului de dezvoltare profesională prin 

activități de mentorat, menționând că managerii instituției organizează ateliere de 

formare, seminare, schimb de bune practici prin asistențe la ore, training-uri 

psihologice pentru consolidarea stimei de sine, încrederii de sine, premierea pentru 

performanŝe deosebite ale cadrelor didactice, încurajare profesorilor să aplice la 

studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă;  
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Cercetarea efectuată a avut drept temă o situație actuală problematică a instituțiilor  

de învățământ general–implementarea eficientă a mentoratului în instituțiile de 

învățământ general. Corelând aspectele teoretice cu rezultatele chestionarelor privind 

implementarea Programului de mentorat, putem concluziona: 

1. Totalitatea conceptelor definitorii ale mentoratului expuse încurajează instituirea de 

programe de mentorat în cadrul instituțiilor, activităŝile de mentorat contribuind la 

susŝinerea persoanele adulte în luarea deciziilor vocaŝionale şi stabilirea obiectivele pe un 

termen lung.  

  2.  În temeiul investigaŝiei, reflecŝiilor cu privire la mentorat, emitem convingerea că 

toate noŝiunile, caracteristicile, modelele enunŝate sunt importante şi pot asigura o 

practică eficientă de mentorat în instituțiile de învățământ. 

 3. Sintetizând obstacolele identificate în calea dezvoltării profesionale, am stabilit că 

esența acestora se află, de fapt, în lipsa de corelare între nevoile personale de dezvoltare    

profesională a cadrelor didactice și cele instituționale. Modelul programului de mentorat 

propus a vizat un sistem de activități/acțiuni orientate  pentru a asigura caracterul 

permanent al procesului de evoluție în cariera profesională.  

 În urma rezultatelor cercetării întreprinse, propun următoarele recomandări 

pentru: 

1. Factorii de decizie  în educație: 

 crearea oportunităților de formare a mentorilor prin instituirea programelor de 

mentorat la nivel național; 

 monitorizarea și evaluarea implementării Regulamentului de instituționalizare a 

activităților de mentorat; 

 încurajarea creării asociațiilor naționale a mentorilor în vederea coordonării 

eficiente a activității lor. 

2. Managerii instituție de învățământ: 

 diversificarea mecanismelor de motivare a cadrelor didactice pentru 

formarea/dezvoltare profesională; 

  informarea cadrelor didactice privind opțiunile de  formarea a mentorilor la nivel 

local, municipal și național. 

3. Cadrele didactice – mentori și mentorate: 

 identificarea permanentă a nevoilor personale în dezvoltare profesională în raport 

cu cele ale instituției de învățământ; 

 stabilirea traseului  propriu de dezvoltare profesională prin alegerea programelor 

ce corespund nevoilor proprii și celor instituționale; 

 axarea pe activitățile de mentorat în satisfacerea nevoilor proprii în dezvoltarea 

profesională; 



 228 

 valorificarea conștientă în practica educațională a achizițiilor didactice noi 

dobândite în cadrul programului de mentorat. 
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PSYCHO-PEDAGOGICAL PROBLEMS OF WORK WITH CREATIVELY 

GIFTED STUDENTS 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С 

ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

Andrey DAVIDENKO, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the 

Department of General Technical Disciplines and Drawing at Taras Shevchenko National 

University ―Chernigov Collegium‖, Professor of the Department of Natural and 

Mathematical Disciplines of Konstantin Ushinsky Chernigov Regional Institute of 

Postgraduate Pedagogical Education 

Summary. Based on the completed scientific research and his own pedagogical experience, the author 

examines important problems of the development of the growing generation in modern conditions. He 

draws attention to the importance of the correct use of concepts in pedagogy. Here he significantly 

expands views existing up to this time about the methodology of the development of students' creative 

abilities. According to the author of the article, solving of the ready-made problem is the lowest level of 

creativity manifestation. A high level of creativity begins with a feeling of disharmony in the surrounding 

world (system), which over time leads to the formulation of the conditions of an own problem/task with 

its subsequent solution. 

Keywords: creativity, giftedness, inclinations, abilities, giftedness development, task, inventive task, 

disharmony, problem. 

Резюме. На основе выполненных научных исследований и собственного педагогического опыта 

втор рассматривает важные проблемы развития подрастающего поколения в современных 

условиях. Он обращает внимание на важность корректного использования понятий в педагогике. 

Здесь же он существенно расширяет существующие до этого времени представления о методике 

развития творческих способностей учащихся. Решение готовой задачи – самый низкий, по мнению 

автора статьи, уровень проявления творчества. Высокий уровень творчества начинается с 

ощущения в окружающем мире (системе) дисгармонии, которое со временем приводит к 

формулированию условия уже собственной задачи с последующим ее решением. 

Ключевые слова: творчество, одаренность, задатки, способности, развитие одаренности, задача, 

изобретательская задача, дисгармония, проблема. 

*     Articolul integral este publicat în revista științifică Acta et Commentationes Seria Științe ale 

Educației nr. 3 (17), 2019. 
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INSTRUIRE INTERACTIVĂ 

Mariana GHERGHIŞAN, Bacău, România 

Rezumat: Pledoaria genetică a şcolii active este pentru situarea elevului în centrul educaŝiei şi 

pentru realizarea de activităŝi pornind de la voinŝă şi inteligenŝă personală a acestuia, în scopul influenŝării 

pozitive a tuturor laturilor personalităŝii sale - intelectuală, afectiv-motivaŝională şi psihomotorie; punerea 

accentului pe cel educat a condus la ideea că, acesta trebuie să se formeze pe măsură ce se maturizează 

prin cunoaştere şi dezvoltare.  

Motto: „Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile 

ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă.‖ Albert Einstein 

             Instruirea interactivă reprezintă un tip superior de instruire, care se bazează pe 

asigurarea interactivităŝii subiecŝilor instruirii, respective pe implicarea şi participarea lor 

(inter) activă şi deplină (intelectuală/cognitivă, afectiv-motivaŝională şi psihomotorie) in 

procesul propriei formări, prin stabilire de interacŝiuni intelectuale, verbale, social-

emoŝionale şi afective cu cadrul didactic şi cu ceilalŝi colegi şi de interacŝiuni cu 

conŝinuturile curriculare. (1. p. 14). 

Preocupări legate de activitatea şi activizarea elevilor in procesul didactic regăsim 

încă din Antichitatea elenă şi romană, promovate de: Socrate, Platon, Aristotel, Seneca. 

În Evul Mediu, educaŝia de masă s-a făcut graŝie bisericii, metoda intuiŝiei fiind 

utilizată şi fiind considerate de marii pedagogi: Comenius, Locke, Rousseau şi Pestalozzi, 

ca principiul fundamental al invăŝării şi al dezvoltării psihice intelectuale a copiilor. 

În perioada interbelică, s-a trecut de la învăŝământul tradiŝional scolastic, de 

orientare livrescă, la un invăŝământ activ, de orientare practică, bazat pe activismul 

intelectual şi fizic al elevilor şi pe valorificarea experienŝelor din viaŝa cotidiană. 

In această perioadă interbelică a apărut in teoria şi practica educaŝiei curentul 

―şcoala activă‖, sintagma fiind consacrată de P. Bovet in 1917 şi a început să fie utilizată 

in limbajul pedagogic începând cu 1920. 

În perioada postbelică, modele ale instruirii incluzând analize pedagogice şi 

psihologice referitoare la rolul acŝiunilor elevilor în instruire şi la relevanŝa lor cognitivă, 

au fost oferite de reprezentanŝii celor trei mari şcoli psihologice din lume: 

-şcoala de la Geneva, reprezentată de J. Piaget  

-şcoala de la Moscova, reprezentată de P. I. Galperin  

-şcoala de la Harvard, reprezentată de B. F. Skinner  

-spre sfârşitul secolului XX, pedagogul şi psihologul American J, S. Bruner elaborează o 

teorie de sine stătătoare, specifică domeniului instrucŝiei. 

Cele patru mari personalităŝi de mai sus au elaborat concepŝii psihologice şi 

pedagogice foarte valoroase pentru progresul cercetărilor din domeniul educaŝiei şi teorii 

care recunosc rolul acŝiunii, dar oferă modele de activizare diferite. [] 

La începutul secolului XXI, instruirea interactivă se caracterizează printr-o 

polarizare a teoriilor invăŝării înspre abordarea behavioristă sau înspre cea cognitivistă. 
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În abordarea behavioristă era valorizată cu precădere relaŝia asociativă stimul-

răspuns, învăŝarea fiind analizată şi explicată doar prin intermediul elementelor sale 

exterioare, de provocare şi de răspuns, prin întăririle comportamentelor, prin asigurarea 

de feedback. 

În abordare cognitivistă, învăŝarea este analizată şi explicată cu ajutorul 

mecanismelor interioare de prelucrare a informaŝiei, studiindu-se impactul lor în 

ansamblul personalităŝii (M. Miclea, 1994). Abordarea cognitivistă evidenŝiază faptul că, 

procesele cognitive interne pof fi iniŝiate şi dezvoltate prin demersuri pedagogice 

specifice, indiferent de premisele şi potenŝialul ereditar, condiŝiile de mediu socio-

cultural şi chiar vârsta celor care învaŝă. 

Instruirea interactivă în teoria şi practica pedagogică românească a fost susŝinută şi 

argumentată din perspectiva interdişciplinară de pedagogi şi psihologi contemporani, 

susŝine M. Bocoş, E. Bonchiş, V. Cojocariu, T. Cozma, S. Cristea, C. Cucoş, I. Jinca, M. 

Miclea, Crenguŝa-Lacramioara Oprea, G. Văideanu şi alŝii.[1] 

            Fundamentarea importanŝei şi a necesităŝii instruirii interactive, găsirea unor 

modalităŝi eficiente de activizare în cunoaşterea şcolară au constituit şi constituie 

priorităŝi pentru specialiştii din domeniul educaŝiei, pentru demersurile oamenilor şcolii, 

în general, pentru teoria şi practica educaŝiei. Experienŝa didactică de până acum ne 

demonstrează că instruirea interactivă a constituit o permanentă incitare şi provocare şi că 

a fost şi a rămas, deopotrivă, necesitate şi dorinŝă, realitate şi aspiraŝie educaŝională 

asistate de metode interactive.  

Conversaţia şi tipuri de conversaţie. Este una din cele mai active şi mai eficiente 

modalităŝi de instruire, este axată pe procesul de învăŝare şi dezvoltare a personalităŝii. 

Are o multitudine de funcŝii, din care se disting următoarele funcŝii esenŝiale: funcŝia 

euristică; funcŝia de clarificare, de sintetizare şi aprofundare a cunoştinŝelor; funcŝia de 

consolidare şi sistematizare a cunoştinŝelor; funcŝia de verificare sau de control. 

Conversaţia euristică. Este cea mai importantă şi cea mai des intrebuinŝată, este o 

modalitate aparte de invăŝare prin descoperire, Metoda discuţiilor şi metoda dezbaterilor 

-învăŝământul modern favorizează discuŝia şi dezbaterea în grup. Discuŝia are 

semnificaŝia unui schimb reciproc şi organizat de informaŝii şi de idei, de impresii şi de 

păreri, de critici şi de propuneri în jurul unei teme sau chestiuni determinate, în diferite 

scopuri. Dezbaterea are înŝelesul unei discuŝii pe larg şi amănunŝite a unor probleme 

controversate şi rămase deschise, urmărindu-se influenŝarea convingerilor, atitudinilor şi 

conduitei participanŝilor. 

 Metoda dezbaterii PhilIips-66. Cadrul didactic împarte clasa de elevi în mai multe 

grupuri de discuŝii; pentru fiecare grup se desemnează un conducător de discuŝii care 

supraveghează şi dirijează dezbaterea; după discutarea la nivelul grupelor, conducătorul 

de discuŝii raportează în faŝa clasei concluziile/soluŝiile luate; cadrul didactic asamblează 

concluziile şi dacă sunt diferite, toŝi elevii participă la găsirea soluŝiei optime. 
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Metoda asaltului de idei (brainstorming-ul). Este o metodă a discuŝiei în grup, 

iniŝiate de A. Osborn (1953) cu funcŝia distinctă de a înlesni căutarea şi găsirea celei mai 

adecvate soluŝii a unei probleme de rezolvat, printr-o intensă mobilizare a ideilor tuturor 

participanŝilor la discuŝii. Este un bun exerciŝiu de stimulare şi cultivare a creativităŝii de 

grup, pentru a îndruma participanŝii să producă mai multe soluŝii. Tehnica asociativă are 

un specific aparte prin faptul că disociază timpul de producere a ideilor de timpul în care 

se evaluează aceste idei, ceea ce stimule«zăr"gândirea divergentă, creşterea producŝiei de 

idei. 

Metoda problematizării. Învăŝarea prin rezolvarea de probleme sau prin 

explorarea alternativelor, este o variantă a euristicii, o altă modalitate, mai complexă, de 

aplicare a teoriei învăŝării prin descoperire. 

Sensul principal al aplicării acestei metodologii este de a încuraja activitatea 

mintală a elevilor, de a provoca facultatea de combinare(asociere) şi de a dezvolta 

invenŝia si creativitatea.  

Sinectica. Este o metodă prin excelenŝă de exersare şi educare a creativităŝii, este 

asemănătoare brainstormingului, deoarece are şi ea în vedere amânarea reluării ideilor 

emise şi încurajează producŝia de idei. Se pare a fi mai eficace, prin faptul că reprezintă o 

încercare mai disciplinată şi mai preocupată de valorificare a stărilor emoŝionale care 

Însoŝesc în mod firesc procesele de creaŝie. Este o procedură care se bazează pe utilizarea 

metaforelor şi analogiilor în favoarea înlesnirii, înŝelegerii situaŝiei problematice, astfel 

încât neobişnuitul(străinul) să devină familiar, iar obişnuitul să apară ca ceva 

straniu(strain). In acest sens este centrată pe dezvoltarea fanteziilor elevilor şi considerată 

ca fiind hotărâtoare în afirrŝiarea creativităŝii. 

Metoda focus-grup. A fost dezvoltată de Paul Lazarsfeld şi Robert Merton, 

sociologi cercetători la Universitatea Columbia, SUA, la începutul anilor 1940, secolul 

trecut. Ea reprezintă o discuŝie focalizată pe o anume tematică delimitată, în scopul 

obŝinerii unor date aprofundate, al modificării ideilor, atitudinilor şi opiniilor exprimate 

de către participanŝi. Discuŝia nu se restrânge la o singură sarcină de lucru, ci la 

parcurgerea unei succesiuni, până la epuizarea întregii teme avute in vedere. Se porneşte 

de la afirmarea unei opinii de grup, pentru a se ajunge la modificarea totală a părerilor, în 

finalul discuŝiei. Preocuparea este îndreptată aici nu în direcŝia obŝinerii consensului, ci în 

mod deliberat a contrariului. 

Metoda acvariului(fishbowl) sau a interacţiunii observate. Această metodă 

urmăreşte mai bine decât metoda focus-grup gradul de interacŝiune şi de influenŝare 

reciprocă dintre membrii grupului. Elevii implicaŝi sunt puşi, prin alternanŝă, într-o dublă 

ipostază: atât aceea de participanŝi activi la dezbatere, cât şi de observatori ai 

interacŝiunilor care au loc. [ 2. p. 137- 167]. 

Metoda mozaicului(jigsaw). Ea îmbină învăŝarea individuală cu învăŝarea în 

echipă(team-learning). Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină 
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―expert‖. El are în acelaşi timp şl responsabilitatea transmiterii informaŝiilor asimilate, 

celorlalŝi colegi. [3, p196] 

Această metodă presupune mai multe etape şi faze şi prezintă unele avantaje: 

dezvoltă capacităŝile de ascultare, vorbire, cooperare, reflectare, gândire creativă, 

rezolvare de probleme; sarcina comună poate fi îndeplinită numai în condiŝiile în care 

fiecare elev îşi aduce contribuŝia la realizarea ei şi astfel se anihilează lenea socială; elevii 

învaŝă unii de lamlŝii, ierarhiile dispar, elevii sunt învăŝaŝi să ofere şi să primească ajutor. 

[ 3, p. 198].  

Controversa creativă sau controversa academică. Iniŝiată de David Johnson şi 

Roger Johnson (1995), această metodă se impune prin câteva avantaje: generează 

raŝionamente de înaltă calitate, stimulează implicarea şi creativitatea la rezolvarea 

problemelor şi luarea deciziilor; intensifică interactivitatea intre participanŝi; produce 

stimă de sine, competenŝă socială şi abilitate de a controla stresul şi confruntarea cu 

poziŝii adverse. [2, p. 171] 

Metoda cubului. Este o metodă utilizată atunci când se urmăreşte explorarea unui 

subiect sau a unei atitudini din mai multe perspective. Se creează un bun prilej de 

valorizare a activităŝilor şi operaŝiilor de gândire implicate în studierea unui conŝinut [2,p. 

173]. 

Se mai cunosc şi alte metode interactive, ca de exemplu: metoda piramidei, jocul 

didactic, studiul de caz, scheletul de peşte, diagrama cauză-efect, tehnica florii de nufăr, 

portofoliul individual/de grup, explozia stelară, metoda pălăriilor gânditoare, tehnica 

6/3/5, metoda Frisco, etc. [3, p. 192-193]. 

In concluzie, se poate spune că ceea ce este comun tuturor acestor metode, în 

esenŝă euristice bazate pe descoperire, este faptul că acestea transformă elevii din simplii 

receptori ai ştiinŝei ―gata făcute‖ sau din simpli ―consumatori de cunoştinŝe‖ în 

„producători‖ ai propriilor cunoştinŝe. Metodele la care facem trimitere aici au marele 

merit că dezvoltă capacităŝi cognitive superioare precum: gândirea divergentă şi 

convergentă, imaginaŝia constructivă, capacitatea de explorare, de emitere de ipoteze şi 

verificare de ipoteze, capacitatea de descoperire, capacitatea rezolutivă, capacitatea de 

analiză critică şi reflecŝie ş.a. 

Formarea spiritului ştiinŝific nu este, prin urmare, o problemă de schimbare a 

adevărurilor, ci de schimbare a tipului de activitate intelectuală, de metodologie care se 

utilizează. [2, p. 173] 

Bibliografie: 

1. Cerghit Ion, Meŝode de învăŝământ, Iaşi, Ed. POLIROM, 2006 

2. Bocoş M. Instruirea interactivă, Iaşi, Ed. POLIROM, 2013 

3. Oprea L. Strategii didactice interactive, Bucureşti, Ed. didactică şi 

pedagogică R.A., 2009 



 234 

DEZVOLTAREA UNUI PARTENERIAT EFICIENT AL ŞCOLII CU 

FAMILIA 

Nelea GLOBU, dr.în şt. ped, lector univ., IŞE 

Conform Codului  Educaŝiei şi a mai multor acte normativ-juridice, un rol important 

în viaŝa şcolii trebuie să-l aibă părinŝii, care îşi pot exercita drepturile şi obligaŝiunile ce le 

revin atât prin intermediul mecanismelor instituŝionale oficiale (comitetele de părinŝi, 

consiliile administrative şi consultative ale instituŝiilor de învăŝământ), cât şi prin 

intermediul organizaŝiile obşteşti, special constituite în acest scop. În acest context  noi, 

şcoala, trebuie să elaborăm strategii de eficientizare a parteneriatului şcoală-familie; 

strategii de implicare a părinŝilor în educaŝia copiilor; modalităŝi de colaborare a şcolii cu 

familia; metodologii privind organizarea şi desfăşurarea activităŝilor cu părinŝii; 

recomandări metodologice privind educaŝia parentală. 

În acest context, propunem o schiŝă de proiect de educaţie parentală axat pe 

realizarea  activităŝilor de instruire a părinŝilor. Activităŝile proiectului sunt focalizate în 

jurul a  celor 6 Zone de implicare a părinŝilor:parenting, comunicarea,voluntariatul, 

învăţarea la domiciliu şi luarea deciziilor, după modelul lui Joyse Epstein. 
 

Denumirea proiectului:A  FI  PĂRINTE E O ARTĂ 

 

Scopul proiectului: Asigurarea coeziunii sociale şi a unei educaŝii de calitate prin parteneriatul 

scoală-familie, ceea ce ar facilita dezvoltarea elevului şi buna pregătire pentru viaŝă şi pentru 

succes în cadrul unei societăŝi în continuă schimbare. 

Durata proiectului: anul de stidii 2018-2019 

Finalitatea proiectului:  elevi formaŝi şi bine pregăŝi pentru viaŝă şi pentru succes, în cadrul 

unei societăŝi în continuă schimbare , prin  implicarea părinŝilor/ partenerilor în  proiecte 

educaŝionale 

Cauze (puncte slabe): 

-Implicarea slabă a părinŝilor şi a 

comunităŝii în activitatea educaŝională; 

-Incapacitatea scolii de a răspunde 

tuturor cerinŝelor actuale fără implicarea 

partenerilor 

-Nevoia de educare parentală  

 

Efecte (ameninŝări): 

-Riscul de nerealizare a tuturor sarcinilor propuse 

de către scoală; 

-Riscul de eşuare a unor proiecte educaŝionale; 

-Apariŝia unor conflicte nedorite între elev –părinte, 

elev –cadru didactic, cadru didactic- părinte etc. 

 

Beneficiari : Elevii-542, cadrele didactice-70, personalul auxiliar-23; părinŝii-184, comunitatea 

locală-1500 locuitori 

Beneficiile proiectului : 

- Sporirea numărului de părinŝi implicaŝi  în activităŝi educaŝionale şi în luarea deciziilor 

privind educarea copiilor lor; 
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- Îmbunătăŝirea practicilor de ingrigire şi educaŝie a copiilor la părinŝi; 

- Un număr mai mare de proiecte educaŝionale în parteneriat cu familia şi alŝi factori 

interesaŝi de buna pregătire a  elevilor pentru viaŝă şi pentru succes în cadrul unei 

societăŝi în continuă schimbare; 

-  Împărtăşirea valorilor şi bunelor practici educaŝionale. 

I. Parenting  

Scop  Dezvoltarea abilităŝilor parentale în vederea susŝinerii dezvoltării 

fizice, emoŝionale, sociale şi intelectuale ale copilului, oferindu-i o 

bună educaŝie la diferite vârste. 

Obiective specifice -Consilierea/informarea/consultarea părinŝilor în vederea susŝinerii 

dezvoltării fizice, emoŝionale, sociale şi intelectuale ale copiluilui; 

-Sensibilizarea părinŝilor cu privire la nevoia de formare a abilităŝilor 

parentale; 

-Analizarea  problemelor legate de educarea copiilor la diferite vârste 

-Evaluarea celor mai eficiente strategii educaŝionale de asigurare a 

succesului şcolar; 

-Promovarea modalităŝilor de învăŝare pe parcursul vieŝii; 

-Valorificarea experienŝelor pozitive în educaŝia copilului; 

- Dobândirea de către părinŝi a unor abilităŝi care să sprijine formarea 

de comportamente adecvate la copii, pentru relaŝionarea mai bună a 

acestora în cadrul grupurilor; 

-Înformarea părinŝilor cu privire la strategiile de cunoaştere a 

copilului. 

Activităţi Termeni Resurse Responsabil Rezultate 

aşteptate Umane  Materiale  

Diagnoza/analiza de 

nevoi la acest 

compartiment 

Până la 

impliment

area 

proiectului 

Diriginŝii  Chestionare Director 

adjunct 

pentru 

educaŝie 

Cadre 

didactice 

Părinŝi 

informaŝi 

Crearea grupului de 

lucru pentru 

proiectarea activităŝilor 

de pedagogizare a 

părinŝilor la nivel de 

şcoală/clasă/părinte 

Pentru 

anul de 

studii 

Cadre 

didactice şi 

manageriale 

Părinŝi 

Elevi 

Experŝi 

Computer 

Xerox  

Hârtie  

 

Director 

adjunct  

pentru 

educaŝie 

Proiect de 

educare 

parentală/ 

pedagogizare 

a părinŝilor 

Dezvoltarea abilităŝilor 

de lucru a cadrelor 

didactice cu 

Lunar Experŝi  Fişe 

Postere 

Lecturi 

Director Cadre  

didactice 

formate 
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adulŝii:părinŝii/partener

ii 

 Crearea 

atelierului/centrului de 

consiliere a părinŝilor 

Lunar  Diriginŝii de 

clasă 

Psihologul 

Experŝi 

/specialişti 

din diferite 

domenii 

Fişe 

Postere 

Mape 

Portofolii 

Director  

Director 

adjunct 

90% de 

părinŝi 

informaŝi/ped

agogizaŝi 

Ateliere   tematice  Lunar  Cadre 

didactice, 

Experŝi  

Fişe 

Postere 

 

Director 

adjunct  

pentru 

educaŝie 

Diriginŝi 

Documentare

a, informarea 

părinŝilor, 

diriginŝilor 

 

II. Comunicarea 

Scop  Realizarea unei bune  comunicări şi fiabile cu toŝi părinŝii elevilor 

din şcoală 

Obiective specifice - identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe în domeniul 

relaŝiilor şi ale  comunicării cu partenerii/familia;  

- dezvoltarea cunoştinŝelor şi abilităŝilor cadrelor didctice în 

domeniul comunicării şi relaŝionării interpersonale; 

- informarea părinŝilor referitor la programul şcolar şi 

progresele copiilor; 

- diminuarea momentelor de tensiune în cadrul întâlnirilor cu 

părinŝi; 

- crearea reŝelelor de socializare one-line, grupurilor Chats; 

- evaluare eficienŝei parteneriatului şcoală-familie. 

Activităţi Termeni Resurse Responsabil Rezultate 

aşteptate Umane Materiale 

Crearea grupului de 

părinŝi  în reŝea de  

socializare  

Septembr

ie 

2018 

Cadrele 

didacice  

Experŝi 

Invitaŝii 

Scrisori 

Reŝele 

 

Profesorul 

de 

informatică  

Reŝeade 

socializare 

Ziua părintelui în 

şcoală 

saptămân

al 

Diriginŝii  Prospect 

Publicaŝii 

Pliante 

 

Echipa 

managerială 

Diminuarea 

conflictelor,

rezolvarea 

de probleme  
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Crearea unei baze de 

date a părinŝilor  

Sem I  

2017-

2018 

Cadre 

didactice şi 

manageriale 

Mape 

Reŝele 

Director  

Profesorul 

de 

informatică 

Baza de 

date 

Identificarea temelor 

de iteres comun a 

părinŝilor 

August 

2018 

Cadre 

didactice şi 

manageriale,  

Chestioar

e 

Discuŝii 

Dezbateri 

Diriginte 

Director 

adjunct 

pentru 

educaŝie 

diminuarea 

momentelo

r de 

tensiune în 

cadrul 

întâlnirilor 

cu părinŝi 

 

III. Voluntariat 

Scop  Implicarea  elevilor şi familiilor în realizarea proiectelor comunitare 

şi a acŝiunilor de voluntariat  

Obiective specifice - Promovarea  oportunităŝilor de implicare în proiecte/activităŝi 

de voluntariat; 

- Implicarea părinŝilor în activităŝi extracurriculare/extraşcolare 

comune; 

- Diseminarea către comunitatea şcolară şi către comunitatea 

locală a unor modele de bună practică în domeniul adaptării 

curriculumului şcolii la contextul local şi la realitate; 

- Promovarea imaginii şcolii  

Activităţi Termeni Resurse Responsabil Rezultate 

aşteptate Umane  Materiale  

Atelier de lucru 

‖Rolul nostru în 

comunitate‖(a  

determina ce 

proiecte comunitare 

se cer realizate) 

August 

2018 

Cadre 

didactice şi 

manageriale, 

părinŝi, elevi, 

experŝi 

Chestionar

e 

Dezbateri 

Diriginte 

Director 

adjunct 

pentru 

educaŝie 

Proiecte 

educaŝional

ela nivel de 

comunitate 

Discuŝii 

 

Şezătoare cu ocazia 

unei sărbători 

Conform 

calendarul

ui literar  

Cadre 

didactice şi 

manageriale, 

părinŝi, elevi, 

Conform 

necesităŝilo

r 

Diriginte 

Director 

adjunct 

pentru 

educaŝie 

Părinŝi 

Valori 

culturale 

integrate 

Excursie la muzeu Conform Cadre Conform Diriginte Valori 
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calendarul

ui 

Proiectării 

de lungă 

durată 

didactice 

Specialişti 

Părinŝi 

necesităŝilo

r 

Profesor  culturale 

integrate 

Iniŝierea proiectului  

comun„Un atelier 

tehnologic de nota 

10‖ 

August 

2018 

Profesorii de 

ed.tehnologic

ă 

Maeştri în 

artă 

Părinŝi 

Lemn 

Hârtie 

Hârtie 

color 

Profesorul 

de educaŝie 

tehnologică 

Director 

adjunct 

pentru 

instruire 

Atelier 

tehnologic 

amenajat 

 

IV. Invăţarea acasă 

Scop  Dezvoltarea abilităŝilor parentale în vederea acordării sprijinului în 

realizarea temelor pentru acasă  

Obiective specifice - sensibilizarea părinŝilor cu privire la nevoia de sprijin a 

copilului la realizarea temelor pentru acasă; 

- identificarea problemelor cu care se confruntă copiii în 

realizarea temelor; 

- optimizarea modalităŝilor de lucru acasă; 

- evaluarea celor mai eficiente strategii educaŝionale de lucru 

acasă; 

- identificarea modalităŝilor de promovare a creşterii 

motivaŝiei în realizarea temei de acasă 

Activităţi Termeni Resurse Responsab

il 

Rezultate 

aşteptate Umane  Materiale  

Master class „A învăŝa 

să înveŝi‖ 

Lunar  Cadre 

didactice 

Părinŝi  

Elevi 

Spaŝiu  

Hârtie 

Carioce  

Director 

adjunct 

Tehnici de 

învăŝare 

Proiect „Din 

experienŝa mea‖ 

Octombrie 

 

Cadre 

didactice şi 

manageriale 

Părinŝi 

Specialişti  

Conform 

necesităŝilo

r 

Conducăto

rul de 

proiect  

Stiluri/mod

alităŝi 

eficiente de 

învăŝare, 

experienŝe 

Dezbateri ,,Dezvotarea 

creativtăŝii elevilor‖ 

Noimbrie  Cadre 

didactice şi 

Proiector 

Laptop 

Director 

adjunct  

Prezentări 
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manageriale 

Părinŝi 

Specialişti 

Film 

Fişe 

Diriginŝii  

 

V. Luarea deciziilor 

Scop  Implicarea părinŝilor în luarea deciziilor privind procesul 

educaŝional pentru oferirea unei educaŝii de calitate 

Obiective specifice - Asigurarea unui mediu socio-afectiv  favorabil pentru 

implicarea părinŝilor în luarea deciziilor; 

- Dezvoltarea unui  management activ-participativ; 

- Creştera calităŝii procesului decizional 

Activităţi Termeni Resurse Responsabil Rezultate 

aşteptate Umane  Materiale  

Masă rotundă cu 

membrii Consiliului 

părintesc 

Lunar    Membrii 

consiliului 

părintesc 

Cadre 

didactice 

şimanageri

ale 

Proiector 

Laptop 

Film 

 

Preşedintele 

Consiliul 

părintesc 

Director   

Decizii  

 Prezentări 

Şedinŝă cu părinŝii Septembrie 

Noiembrie 

Ianuarie  

Martie  

Mai  

Cadre 

didactice şi 

managerial

ePărinŝi 

Specialişti 

Flipchart 

Marchere 

Hârtie 

Director 

Diriginŝii 

Transparenŝ

ă în luarea 

deciziilor 

Şedinŝa Consiliului  de 

Etică 

La 

necesitate  

Membrii 

Consiliului 

de etică 

Părinŝi 

Elevi 

 Cadre 

didactice 

După 

necesităŝi 

Preşedintele  

comisiei 

Relaŝii bune 

cadru 

didactic-

părinte 

Părinŝii elevilor sunt parteneri tradiŝionali ai şcolii, dar această legătură dobândeşte 

noi dimensiuni atunci când se pune problema cooperării acestora în luarea unor decizii 

care privesc parcursul şcolar al copiilor lor.  

VI. Colaborarea cu comunitatea 

Scop  

 

- Consolidarea partenerilor în contextul asigurării coeziunii 

sociale 
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Obiective specifice -Antrenarea familiei în dezvoltarea parteneriatului şcoală şi 

comunitatea locală pentru buna funcŝionare a instituŝiei de 

învăŝământ; 

-Identificarea problemelor comunităŝii care pot fi soluŝionate prin 

proiecte de parteneriat; 

- Implicarea structurilor asociative  ale elevilor şi ale părinŝilor în 

elaborarea proiectelor educaŝionale; 

-Identificarea unor soluŝii care să contribuie la atragerea unor 

parteneri capabili să susŝină activităŝi centrate pe adaptarea la 

context a curriculumului la decizia şcolii; 

-Valorificarea capacităŝilor şi culturii comunităŝii. 

Activităţi  Termeni  Resurse Responsabi

l  

Rezultate 

aşteptate Umane  Materiale  

Dezbateri.,,Oferte 

educaŝionale în şcoala 

contemporană‖ 

August Membri ai 

APL 

Cadre 

didactice 

Părinŝi 

Elevi 

Specialişti 

în domeniu 

Flipchart 

Marchere 

Hârtie 

Director   Moŝiuni 

Soluŝii 

Acord de 

parteneriat  

Atelier . 

Elaborarea proiectului 

de caritate în ajun de 

Paşti. „Un zâmbet 

pentru fiecare Om ‖ 

Martie  Cadre 

didactice 

Părinŝi 

Elevi 

 

Calendar 

Hârtie 

Diriginŝii 

claselor VII-

VIII 

10-12 

familii 

vulnerabile 

ajutate 

Masă rotundă. 

Promovarea unui mod 

sănătos de viaŝă 

Aprilie-

Mai 

Cadre 

didactice 

Specialist 

în domeniu 

Flipchart 

Marchere 

Hârtie 

Film 

 

Diriginŝii 

claselor 

liceale 

Pliante 

Comunitate 

informată 

 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului: 

 rapoarte semestriale 

 grilă de monitorizare 

 fişă de evaluare a activităŝii 

 portofoliul proiectului 

 scenarii didactice 

 chestionare  
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Impactul împlementării proiectului asupra grupului ţintă (părinţilor), asupra 

elevilor, asupra şcolii, asupra altor parteneri: 

 copiii mai motivaŝi spre învăŝare 

 copiii se vor mobiliza pentru a obŝine rezultate mai bune la învăŝătură 

 copiii se vor bucura de interesul părinŝilor pentru activitatea lor la şcoală 

 copiii vor descoperi în părinŝi adevăraŝi prieteni 

 copiii vor avea mai multeposibilităŝi de implicare în viaŝa comunităŝii  

 interesele şcolii promovate de părinŝi ca pe propriile lor interese 

 relaŝii cadru didactic-părinte-elev mai bune 

 părinŝi mai receptivi la cerinŝele şcolii 

 părinŝii vor acorda sprijinul necesar mai eficient copiilor 

 părinŝii se vor instrui şi se vor educa alături de copiii lor 

 şcoala va avea în părinŝi sprijin în instruire şi educare 

 şcoala va aveao mai bună imagine în comunitate 

 cadrele didactice vor fi ,cel puŝin, mulŝumite de interesul părinŝilor 

 partenerii implicaŝi vor avea o viziune reală asupra eforturilor şcolii în 

instruirea şi educarea elevilor,  părinŝilor 

 cetăŝeni activi capabili să se integreze uşor în societate etc. 

Popularizarea și diseminarea proiectului 

- prin intermediul părinților 

- prin mass-media,  

- plasare pe site-ul școlii,pag.facebook 

- activități  de publicitate 

- afișe,poster, pliane 

- activități extrașcolare 
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CALITATEA ÎN EDUCAȚIE -  STRATEGII DE EFICIENTIZARE A 

MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL ÎN INSTITUȚIILE 

PREUNIVERSITARE 

Ecaterina MOGA, doctor  în psihologie, lector universitar  

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Rezumat: Schimbările actuale în practicile de conducere la nivel internațional, influențează și conceptul 

de management instituțional la nivel național. Astăzi, deschiderea cadrelor manageriale spre asigurarea 

calității procesului educațional le determină spre dezvoltare continuă și deschidere fermă spre inovație. 

Lupta, pentru a promova excelența la ea acasă, ne îndeamnă spre a fi generatori de buni practici, care ar 

asigura o schimbare din interior spre exterior, dat fiind faptul că ne dorim o societate în care eficiența să 

fie promovată. 

Cuvinte- cheie:  departamente, lider, dezvoltare, multiplicare, eficiență,  sistem educațional, competență. 

Summary:  Current changes in management practices at the international level, have influenced the 

concept of institutional management at national level. Today, the openness of managerial staff to ensure 

quality of the educational process, determines continuous development and openness towards solid 

innovation. The struggle to promote excellence at its home, urges us to be generating good practices 

which will provide a change from the inside out, given the fact that we want a society in which efficiency 

is promoted. 

Nu poți rezolva o problemă până nu recunoști că o ai  

și până nu-ți asumi răspunderea de a-i găsi o soluție. 

Zig Ziglar 

Schimbările actuale din sistemul educațional, cât și cerințele societății solicită o 

nouă abordare în dezvoltarea instituțională. Pornind de la premisa inițială conform căreia 

sistemul educațional la nivel de instituție funcționează eficient în cazul în care pentru 

dezvoltarea acesteia sunt aplicate principii de conducere democrată, axate pe valori 

morale și orientate spre descoperirea potențialului colectivului profesoral, ne-am propus 

ca și instituție de învățământ, care tinde spre excelență, să completăm sistemul de 

organizare.  

Necesitatea implementării unui sistem intern nou, care va eficientiza dezvoltarea 

unității educaționale este convingerea personală ca și lider educațional, care consider că 

liderii excelenți sunt urmași ai mentorilor excelenți, ei motivează conducerea de succes și 

dezvoltă capacitatea de autodezvoltare a membrilor colectivului, realizând multiplicarea 

liderilor de excelență. 

Fiecare conducător de instituție trebuie să fie un mentor, să aibă maturitatea de  a-

și găsi un mentor, urmându-l și în același timp, analizându-se transparent în scopul 

creșterii și autodezvoltării personale. La rândul său, conducătorul eficient va fi și el un 

mentor pentru alți potențiali lideri din colectiv, fără a se simți încolțit sau în pericol de a 

descoperi pe cineva mai bun ca și el. Acest principiu al mentorării va conduce într-un 

mod indirect, dar sigur, la armonizarea relațiilor în cadrul colectivului și la eficientizarea 

procesului de dezvoltare. 
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Directorul de școală trebuie să perceapă adevărul dur, la prima vedere: 

Capacitatea noastră de a CREȘTE determină capacitatea noastră de a CONDUCE. 

Competența de autoevaluarea personală, sistematică, influențează capacitatea noastră de 

autodezvoltare personală, care, în mod direct, determină dezvoltarea profesională. 

Secretul unei conducere eficiente este ascuns în caracter, atitudine și echipare.  Relațiile 

cheie, autoevaluarea adecvată a abilităților și a performanței, atât a conducerii instituției, 

cât și a cadrelor didactice, precum și a întregii capacități instituționale va determina într-

un mod direct succesul colectivului. 

Un lider puternic va face tot ce ține de el, astfel, ca după o ședință sau o activitate 

cu membrii colectivului − cadrele didactice, părinții, elevii să se simtă mai puternici, mai 

eficienți – ceea ce va servi drept imbold în implicarea sporită a acestora din urmă în 

dezvoltarea instituției la nivel de excelență. Greșelile, ce aduc falimentul conducerii 

eficiente, și care, adeseori, sunt întâlnite în stilul de conducere a directorilor de școli, și 

nu numai, sunt: dorința de a arăta bine în ochii colegilor; dorința de a primi 

recunoștință din partea urmașilor; frica de a fi depășit. 

 Secretul unui lider de excelență care urmărește eficiența instituției este 

multiplicarea. Liderul multiplicator are un mod de gândire sănătos – OAMENII SUNT 

DEȘTEPȚI ȘI POT SĂ SE DEZVOLTE PENTRU A ATINGE EXCELENȚA, EI POT 

DEVINI MAI COMPETENȚI DECÂT MINE. Astfel de lideri își vor focaliza atenția în 

conducere asupra aspectelor prioritare: dezvoltarea oamenilor; explorarea potențialului 

angajaților; provocarea colectivului de a atinge noi standarde de dezvoltare; oferirea 

consultațiilor cu scop de a le arăta unde trebuie să ajungă, fără a-i blama sau leza 

personalitatea; susținerea oamenilor cu talent și redescoperirea potențialului ascuns al 

tuturor angajaților. Astfel, un director de școală multiplicator scoate la iveală talentele 

ascunse ale oamenilor săi; reușește de două ori mai mult decât liderii diminuatori; el 

descoperă și pune accentul pe lucrurile valoroase din oameni, încurajându-i să se 

autodezvolte. 

   Cadrul de conducere a unei instituții de învățământ care urmărește dezvoltarea 

strategică a instituției, va lucra asupra câtorva domenii: 

1. Cunoaște-ți oamenii  

Cineva spunea: „Tratează oamenii așa cum vrei să îi vezi peste cinci ani, astfel, vei 

reuși să-ți dezvolți echipa‖.  

Lucrurile importante pe care îmi focalizez atenția, și orientez directorii de instituție să 

preia în activitatea practică, sunt: 

 Administrarea talentelor – Cunoaște-ți echipa! 

 Abordarea greșelilor – Evaluarea constructivă și realistă a situațiilor! 

 Stabilirea direcției – Inspiră-i pe oameni să exceleze! 

 Luarea deciziilor –  Susține persoana! 

 Îndeplinirea sarcinilor -  Ai încredere în oameni! Promovează-i!!! 
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2. Elaborează un plan strategic și aplicativ de dezvoltare 

    Fiecare cadru de conducere cunoaște importanța  elaborării unui plan strategic reușit. 

Acest proces fiind unul complex necesită o abordare constructivistă și de lucru în echipă, 

deoarece eficiența lui depinde și de modul în care va fi implementat. 

    În elaborarea planului strategic de dezvoltare un rol important îl are relația 

managerului cu echipa de cadre didactice implicată în procesul de lucru. Capacitatea 

necesară pentru testarea unui parcurs pe care o are cadrul de conducere în interferență 

cu gradul de implicare activă a membrilor din echipă determină într-un mod direct 

dependența de abilitatea de conducere a liderului și abilitățile de conducere necesară în 

rândul personalului. 

      Câteva etape care determină succesul sau eșecul parcursului de dezvotare prin care 

pot trece conducătorul și echipa de cadre didactice, sunt: impunerea, persuadarea, 

testarea, consultarea, cocrearea. Doar la nivelul de cocreare putem vorbi despre un 

management al eficienței care are ca și rezultat un produs nou valorizat. 

3. Comunică expectanțele 

       Cunoașterea așteptărilor bilaterale este primul pas spre o comunicare și o conlucrare 

eficientă. Strategic cadrul de conducere trebuie să vorbească despre așteptările pe care le 

are de la colectiv, respeciv să asculte și să înțeleagă așteptările angajaților. 

4. Creează un mediu stimulativ de învățare 

        Mediul stimulativ de învățare este la fel de important atât pentru cadrele didactice, 

cât și pentru elevii acestuia. Un cadru didactic care se află într-un mediu stimulativ de 

învățare va reuși să progreseze în procesul de dezvoltare personală și profesională, 

exercitând o influență pozitivă în dezvoltarea abilităților de învățare a elevilor săi. Cadru 

de conducere intenționat trebuie să creeze contexte pozitiv  afective și stimulative, astfel 

încât cadrul didactic să dorească să se dezvolte și să devină o sursă de motivare pentru 

elevi și părinții acestora. 

Ca și expert în educație mă ocup de crearea contextului potrivit pentru obținerea 

anumitor rezultate. Am reușit să definim succesul pentru mai multe instituții în mod 

personalizat, accesta rezidă în dezvoltarea unei echipe disciplinate, cu o gândire 

disciplinată și acțiuni disciplinate. Doar în așa măsură vom contribui la realizarea 

viziunii instituției și a misiunii urmărite. 
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Figura 1. Direcții ale principiului de multiplicare 

Prin activitatea de zi cu zi  la nivel de școală urmăresc principiile conducerii 

împuternicitoare, care nu este doar un stil de conducere, ci un mod practic al principiului 

de mentorare.  Figura 1 reprezintă traseul de realizare a procesului de multiplicare, care 

se inițiază cu delegarea de sarcini prin împuternicire, ceea ce semnifică încredere din 

partea conducătorului și asumarea de responsabilitate din partea cadrelor didactice. 

Împuternicirea angajaților are loc pentru a atinge anumite obiective. Aceste delegări nu 

pot fi involuntare și nici accidentale, ele trebuie să fie bine definite și să corespundă 

talentelor celui împuternicit, pentru a dezvolta potențiali lideri, care la rândul lor vor 

putea împuternici pe alții. Acest procedeu nu presupune nimic altceva decât principiul 

mentorării. 

Implementarea acestor strategii de conducere  va facilita procesul de dezvoltare a 

instituției, înscriind la acest capitol performanțe deosebite în plan organizatoric, instructiv 

și educațional. Modul participativ de luare a deciziilor a demonstrat succese în oferirea 

soluțiilor calitative și multiplicarea liderilor la nivel de școală, dezvoltând un nivel de 

proactivitate în acțiune. Acest sistem de structurare a activității de dezvoltare nu va 

prezenta o valoare în sine până la momentul în care se va transforma în practici de 

dezvoltare, administrare, a proceselor complexe din interiorul școlii. 
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PRACTICI PRIVIND MOTIVAREA ELEVILOR ÎN PROCESUL  

DE PREDARE – ÎNVĂȚARE – EVALUARE LA MATEMATICĂ 

PRACTICES ON THE MOTIVATION OF THE STUDENTS IN THE  

TEACHING - LEARNING - EVALUATION PROCESS IN MATHEMATICS 

Tatiana OLEDNIC, grad didactic I, profesoară de matematică 

Colegiul Național de Comerț al ASEM 

Rezumat. În acest articol s-a propus dezvoltarea câtorva idei privind stimularea motivației la 

matematică, bazându-se pe aplicații practice, ceea ce presupune că s-a pus accent pe metodele de 

predare - învățare – evaluare aplicate la lecțiile de matematică. 

Cuvinte cheie: motivație, învățare, matematică, metode didactice. 

Summary. In this article, we have proposed the development of some ideas on stimulating 

motivation in mathematics, based on practical applications, which means that emphasis has been 

placed on the teaching - learning - assessment methods applied to mathematics lessons. 

Keywords: motivation, learning, mathematics, teaching methods. 

Introducere. Rezultatele procesului de învățare cât și parcursul acestui proces, sunt 

influențate în mare parte de motivația de a învăța a elevilor. În scopul eficientizării 

procesului didactic, profesorul are drept sarcină impactul pozitiv asupra elevilor sub 

aspect motivațional. Pentru aceasta el trebuie să aplice strategiile și metodele didactice 

adecvate. O mare importanță la dezvoltarea motivației o au modalitățile de combinare a 
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metodelor și mijloacelor de învățare centrate pe elev, capabile să asigure atingerea 

competențelor și subcompetențelor propuse la oră. 

Elementele de joc, integrate în lecŝie, garantează captarea atenŝiei elevilor pe tot 

parcursul activităŝii didactice şi înlătură plictiseala, considerată pe drept „păcatul de 

moarte al predării‖ (Herbart) [8]. Iată de ce, în cadrul Colegiului Național de Comerț al 

ASEM, la orele de matematică, autorul a implementat un șir de strategii, metode și 

procedee didactice menite să favorizeze pozitiv motivația de a învăța a elevilor. În 

continuare, se vor prezenta aplicațiile practice la orele de matematică ale unora dintre 

cele mai de succes metodologii. 

Ştafeta personajelor. Pe bilețele sunt indicate noțiuni matematice (de ex. triunghiul 

isoscel, triunghiul dreptunghic, triunghiul echilateral, pătratul, rombul, etc.). Elevii 

desemnați din echipe (individuale, grup) extrag câte un bilețel și pun întrebări 

adversarului său pe tematica propusă. În cazul când adversarul nu cunoaște răspunsul 

echipa autor trebuie să răspundă la întrebare. Orice răspuns corect este apreciat. Acest joc 

se utilizează la verificarea lucrului de acasă, la orele de sinteză.  

Rebusul – procedeu utilizat eficient la sistematizarea cunoștințelor sau la verificarea 

temei de acasă, descoperind subiectul nou al lecției, sau noțiunile cheie al subiectului 

propus etc.  

Tablou cu litere – se folosește la captarea atenției elevilor, unde se implică și cei 

mai dezinteresați elevi la matematică [3].  

În figurile 1 și 2 sunt prezentate exemple de aplicare a elementelor de joc la diferite 

etape ale lecției. 

 

Figura 1. Rebusul implementat la etapa de realizarea a sensului  
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Figura 2. Tabloul de litere implementat la etapa de evocare 

 

Problematizarea - are scopul de a transforma procesul educațional dintr-unul de 

transfer de cunoștințe de la profesor spre elev într-unul de însușire ca rezultat al 

interiorizării motivației. Metoda problematizării, se aplică sub formă de discuŝie, unde se 

utilizează un discurs interogativ prin expresii de tipul „Ce s-ar întâmpla dacă…?‖, „Cum 

ar arăta formula…în cazul…?‖, „Arătaŝi că…?‖, „Calculaŝi în mod asemănător…?‖ etc. 

[4]. 

 

Figura 3. Problematizarea implementată la etapa de realizarea a sensului 
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O metodă eficientă ce influențează pozitiv dezvoltarea interesului elevului față de 

matematică, ceea ce duce la formarea unei motivații cognitive, sporind intelectul elevului 

reprezintă rezolvarea problemelor cu caracter cotidian [5]. Aceste probleme pot fi 

implementate la diferite etape ale lecției.  

De exemplu la etapa de evocare a lecției cu tema: Noțiune de matrice. Clasificarea 

matricelor(cl. XI) poate fi propusă spre rezolvare următoarea problemă cu caracter 

cotidian: 

Problemă: Elevii de la specialitatea Tehnologia alimentației publice la lecțiile de 

laborator utilizează următoarele produse: ceapă, morcovi, ardei, carne. Pentru prepararea 

unui litru de supă se utilizează: 50g ceapă, 50g morcovi, 80g ardei, 300g carne; pentru 

prepararea 1 kg de sos - 100g ceapă, 80g morcovi, 75g ardei, 500g carne; pentru 

prepararea 1 kg de pârjoale - 100g ceapă, 40g morcovi, 25g ardei, 900g carne. Ajutați 

laborantul să aranjeze (pentru comoditate) aceste date într-un tabel. 

La etapa realizarea sensului la tema: Elemente de calcul financiar. (cl. XII) autorul 

a utilizat următorul exemplu de problemă cu caracter cotidian: 

Problemă: În anul 2018 fermierul Zaharia a realizat 40000 l lapte, prețul unui litru de 

lapte fiind de 9,5 lei. În următorul an venitul s-a majorat cu 25% comparativ cu anul 

precedent. 

a) Câți lei a câștigat fermierul în anul 2019? 

b) Ce cantitate de lapte fermierul a realizat timp de acești doi ani? 

c) Cu câte procente s-a majorat venitul în 2019? 

Iar următoarea problemă cu caracter cotidian s-a utilizat la etapa reflecție la tema: 

Elemente de calcul financiar. (cl. XII): 

Problemă: O companie intenționează să procure 40 de calculatoare la prețul 8000 lei 

fiecare. Cu ocazia sărbătorilor Pascale magazinul oferă un rabat de 20%. Ce sumă se va 

achita în final, dacă se va plăti și TVA în mărime de 16% din prețul net (după reducere)? 

Tot la etapa reflecție, doar că la tema: Evenimente aleatoare independente (cl. XII) 

poate fi propus următorul exemplu de problemă cu caracter cotidian: 

Problemă: Într-un parc pe marginea unui lac un grup de elevi au plantat arbori de stejar și 

de salcie. Probabilitatea că se vor prinde arborii de stejar este de 0,4, iar probabilitatea că 

se vor prinde arborii de salcie este de 0,7. Determinați probabilitatea că în primăvară se 

vor prinde cel puțin un sort de arbore. 

O altă metodă ce influențează pozitiv motivația elevilor este învățarea prin 

descoperire. Această metodă pune în evidenŝă căile prin care se ajunge la achiziŝionarea 

informaŝiilor. Are o deosebită valoare formativă dezvoltând atât capacităŝile de 

cunoaştere ale elevilor (interesul, pasiunea) cât şi importante trăsături ale personalităŝii 

(tenacitate, spiritul de ordine, disciplina, originalitatea) [7], [8]. 
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Figura 4. Învățarea prin descoperire implementată la etapa de evocare 

Concluzii. Selectarea metodelor și procedeelor de lucru diverse pot să asigure elevilor 

cunoștințele necesare, să trezească activitatea lor de gândire, să capteze atenția elevilor, 

să dezvolte și să mențină interesul pentru învățătură, să-și câștige încrederea în sine și în 

cele studiate, să-și dezvolte imaginația, puterea de creaŝie, memoria, competenŝele de 

comunicare, capacitatea de lucru cu colegii, atât pentru obŝinerea de performanŝe 

intelectuale, cât şi reformarea sa ca personalitate. Din aceste funcŝii derivă şi diverse 

situaŝii rele de învăŝare, în scopul dezvoltării personalităŝii umane, culturale şi al 

implicării lor active în viaŝa profesională şi şcolară.  

Motivația pozitivă, bine fundamentată, a elevilor în învățare are un impact enorm 

asupra rezultatelor și performanțelor școlare ale acestora.  
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Rezumat: În articol sunt descrise unele practici educaționale din diferite ŝări orientate spre diminuarea 

fenomenului bullying în şcoală. Alături de familie şi societate, şcoala vizează monitorizarea permanentă a 

comportamentul agresiv ce pune în pericol sănătatea fizică și mentală a copiilor. Cunoaşterea cu 

experienŝele altor ŝări calitativ va îmbunătăŝi serviciul specialiştilor din domeniu referitor la fenomenul 

dat şi va contribui la reducea numărului copiilor agresați, intimidați, etichetați. 

Cuvinte-cheie: fenomenului bullying, comportament agresiv, practici educaŝionale, specialişti din 

domeniu. 

Abstract: The article describes some educational practices from different countries aimed at reducing 

bullying in school. Together with family and society, the school aims to permanently monitor the 

aggressive behavior that endangers the physical and mental health of children. Getting acquainted with 

the experiences of other qualitative countries will improve the service of the specialists in the field 

regarding the given phenomenon and will contribute to reducing the number of abused, bullied, labeled 

children. 

Keywords: the bullying phenomenon, aggressive behavior, educational practices, specialists in the field. 

Indiscutabil, școala este cheia pentru dezvoltarea cognitivă, fizică, socială, afectivă 

a elevilor. Din păcate, astăzi în instituțiile de învățământ se întâlnesc diverse forme de 

violență, manifestându-se atât în mod singular, cât și prin intimidări permanente, înjosiri 

și hărțuieli sistematice cunoscute ca fenomenul bullying [1]. 

Probabil, mulŝi îşi amintesc filmul rus ,,Sperietoarea‖ de R. Bâcov unde eroina 

principală este hărŝuită de colegii de clasă. Hărŝuirea în şcoală, fenomen frecvent întâlnit:   

,,Abia aștept absolvirea şcolii. Colegii de clasă sunt nepoliticoşi, duri‖. ,,În clasa mea un 

elev este hărțuit de colegii de clasă de câțiva ani, dar eu, ca profesor de clasă, nu pot face 

nimic în acest sens‖. „Mi-e frică să-mi las copilul să meargă la şcoală. În fiecare zi vine 

cu hainele rupte sau murdar din cap până în picioare. A scăzut la învăŝătură, nu vrea să 

meargă la școală‖… 

Studiile sugerează că nu există o singură cauză a bullying-ului. Mai degrabă, 

factorii legați de persoană, familie, semeni, școală și comunitate sunt cei care pot crea 

riscul ca un copil sau tânăr să-i agreseze pe semenii săi (Limber, 2000; Olweus, Limber, 
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& Mihalic,1999). Cifrele cunoscute la nivel internațional au determinat aprecierea 

fenomenului de bullying, împreună cu stilul de educație parentală, ca factor de risc 

fundamental pentru sănătatea mintală a copiilor și adolescenților și pentru dezvoltarea 

optimă a potențialului lor de învățare academică și funcționare socială. Prin dimensiunea 

și severitatea consecințelor pe care le generează pentru sănătatea copiilor, fenomenul de 

bullying este abordat în numeroase țări europene ca o problemă de sănătate publică [5]. 

O problemă majoră la nivel național, cât și internațional este că elevii nu cunosc 

esența termenului bullying și cad ușor în capcana acestuia. Când devin elevi, copiii se 

confruntă cu sarcina de a-și găsi locul în noua lume a instituției școlare extinse, cu toate 

structurile și regulile sale. Ei trebuie să învețe și cum să construiască relații și să-și 

formeze un simț al apartenenței la spațiul său intern și la conviețuirea în comunitate 

împreună cu grupuri și indivizi diverși [3, p.7]. 

Specialiştii menŝionează printre cei mai importanți factori ce stau la baza răspândirii 

violenței și a comportamentului agresiv în instituțiile de învățământ următorii: personali, 

familiali, de mediu, situaționali și sociali, fapt prezentat în schema de mai jos [1, p.16]. 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

    

 

 

 

Figura 1. Factorii care influențează manifestarea bullying-ului. 

 

Factorii personali - particularități psihologice a copilului 

agresiv: hiperactivitate, impulsivitate, nivel scăzut de 

control asupra propriului comportament și emoții, deficit 

de atenție, reușită școlară scăzută, predispoziție ridicată 

spre furie. Dorința de a-și demonstra puterea. 
 

Factorii familiali - 

vulnerabilitatea psiho-

socială a familiei, lipsa 

controlului din partea 

părinților asupra vieții 

copilului, experiența 

relațiilor violente în 

familie, lipsa relațiilor 

călduroase și de 

încredere cu părinții, 

răceala emoțională și 

coeziunea scăzută între 

membrii familiei, lipsa 

susținerii reciproce. 

Factorii de mediu - 
climatul psiho-social 

nefavorabil în instituția 

de învățământ, stresul 

provocat de relațiile cu 

semenii și profesorii, 

lipsa controlului adecvat 

din partea profesorilor, 

nedorința lor de a face 

față manifestărilor 

violenței și incapacitatea 

de a oferi ajutor adecvat 

și prompt părților 

implicate. 

Factorii situaționali – locul și 

ora manifestării acțiunilor 

violente cum ar fi în pauze, pe 

coridoare, prezența martorilor 

încurajează acțiunile de bullying, 

consumul de substațe toxice. 

Factorii sociali - care stau la baza 

apariției violenței în general și 

bullying-ului, în special, se 

numără stereotipurile de gen, 

inegalitatea socio-economică și 

influența mass-media. 
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Comportamentele de bullying au stabilitate crescută în timp, sunt cel mai adesea 

ascunse de adulți și continuă în absența unor măsuri specifice de intervenție. Spre 

deosebire de comportamentele de agresivitate, ce apar spontan între copii ca urmare a 

experimentării de emoții intense (ex. furie, frustrare, teamă etc.) și se elimină de îndată ce 

intensitatea trăirilor emoționale se diminuează, comportamentele de bullying nu dispar de 

la sine. Bullying-ul este o problemă relațională ce solicită întotdeauna o soluție care 

implică schimbări la nivelul relațiilor între copii și în dinamica grupului. Pentru 

eliminarea comportamentelor de bullying este necesară o intervenție directă în contextul 

în care acestea apar, cel mai adesea în mediul școlar [5, p.8]. 

În multe ŝări europene fenomenul bullying este mult studiat, respectiv, sunt 

implementate programe cu scopul de a îmbunătăți relațiile, comportamentele elevilor. 

Proiectul EAN (European Antibullying Network), desfășurat în mai multe state, axat pe 

principiile Convenției Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, afirmă că 

agresiunea bullying și violența în școală sunt probleme de încălcare a drepturilor 

copilului. [2]. 

De menŝionat, că cel mai recunoscut program contra bulling este Olweus Anti-

bullying Program, iniŝiat de D. Olweus în 1983 în Norvegia. Programul prevede 4 

scopuri: înŝelegerea de către toŝi a fenomenului dat, implicarea activă a părinŝilor şi 

profesorilor în programul vizat, elaborarea regulilor clare orientate împotriva hărŝuirii 

şcolare, susŝinerea şi apărarea victimilor bulling. Ideile de bază ale acestui program au 

fost preluate în mai multe ŝări (Austria, Suedia, Finlanda, Germania, Islanda etc.). În 

Portugalia şi Anglia există un program asemănător ,,Şcoli nepericuloase‖ (Safe Schools 

Program), în Suedia - ,,Farsta‖ (Farsta Program), în Niderlanda la ciclul primar - ,,Şcoala 

păcii‖ (Peaceful School) etc. [11]. 

Spre exemplu, în Austria la nivel de politici educaționale s-a implementat 

programul Weisse Feder elaborat de Claudia Schmied. Grupurile țintă ale programului le-

au format școlarii, studenții și profesorii la nivel național. Acest program are ca scop 

prevenirea tuturor formelor de violență în școală, construirea încrederii și responsabilității 

studenților, implicarea și adoptarea de măsuri împotriva bullying-ului, crearea unui mediu 

sigur și plăcut pentru elevii care vor dobândi cunoștințe și se vor dezvolta personal, 

precum și creșterea gradului de conștientizare a problemei bullying-ului între studenți și a 

acțiunilor de punere în aplicare a măsurilor de combatere a agresiunii în școală. În cadrul 

lecțiilor de dramă, integrate în orele de curs, se abordează tematica agresiunii în școală, 

elevii colaborează cu profesorii pentru a vota reguli anti-bullying. O varietate de metode 

și tehnici sunt utilizate și pun un accent important pe prevenirea agresiunii de tip 

bullying. Cooperarea între elevi și profesori, studiile de caz, intervențiile, discuțiile cu un 

terapeut instruit, cultivarea lucrului în echipă și asumarea unor responsabilități, 

organizarea grupurilor de sprijin de la egal la egal, aplicarea unor chestionare și 



 254 

susținerea unor proiecte, sunt modalități incluse în activitățile și acțiunile "Weisse Feder" 

[9]. 

În Bulgaria, la nivel politic s-a implementat programul Național pentru Protecția 

Drepturilor Copilului, finanțat și supravegheat de către Ministerul Educației, Tineretului 

și Științei (METS) care susține reformele cu privire la protecția și sprijinul copiilor și 

familiilor. În cadrul acestuia lucrează specialiști respectați în domeniul combaterii 

violenței în rândul tinerilor. Ei colectează și analizează statistici pe teme legate de 

violența copiilor și conflictele în școli, propun acțiuni în colaborare cu diverse ONG-uri, 

instituții pedagogice, u poliția și alte organisme naționale. În plus, Ministerul Educației a 

elaborat o strategie pe termen lung de a face față violenței, propunând programe 

educaționale speciale pentru copiii cu probleme legate de comportamentul agresiv [2, 

p.18]. 

În Cipru a fost înființat în anul 2009 Observatorul Național pentru violența în școli. 

Observatorul funcționează sub responsabilitatea și supravegherea Ministerului Educației 

și Culturii şi are ca obiectiv colectarea, înregistrarea, analiza și evaluarea datelor privind 

extinderea formelor de violență în școli, creșterea gradului de conștientizare a cadrelor 

didactice și a elevilor privind agresiunea și prevenirea fenomenului. Profesorii și elevii 

din școlile primare, secundare și tehnice formează grupurile țintă. Rezultatele au arătat că 

hărțuirea afectează sănătatea mintală a victimei și bunăstarea în mod negativ, cu toate 

acestea, numărul victimelor a scăzut în mod semnificativ după punerea în aplicare a 

programului, în timp ce gradul de conștientizare atât a elevilor, cât și a profesorilor a fost 

ridicat față de bullying [2, p.20-22]. 

În 2008 în Danemarca s-a desfăşurat campania ―Împreună împotriva agresiunii/ 

Together Against Bullying‖ (inițiată de Bertel Harder) scopul principal fiind de a 

îmbunătăți starea elevilor, de a promova strategiile anti-bullying în școli, de a preveni 

agresiunea bullying, de a derula programe de formare și asistență specifică pentru elevi, 

profesori și părinți și de a motiva școlile să folosească campania anti-bullying în mediului 

de predare. Campania s-a concentrat pe creșterea gradului de conștientizare a 

politicienilor locali, municipalității, directorilor, părinților, profesorilor, educatorilor, 

spectatorilor pasivi, agresori și a victimelor agresiunii bullying. Eforturile de diseminare 

s-au axat pe promovarea campaniei în mass-media comercială, campanie de presă, 

programe TV și producții DVD [10]. 

În Anglia până nu demult nu s-au întreprins paşi concreŝi la nivel de politici (în 

2016 a fost emisă prima lege în lupta cu bulling-ul în şcoală, acŝiunea căreia se 

desfăşoară doar la nordul Irlandei) în lupta cu fenomenul de bullying, doar au fost iniŝiate 

unele programe de profilaxie, cum ar fi şi modelul elaborat de Delwyn Tattum, un model 

asemănător cu cel al lui Olweus. Acest model se axează pe desfăşurarea a trei stadii: 

primul prevede abordarea crizei, doi – intervenŝia şi, trei – profilaxia. Déjà la primul 

stadiu sunt elaborate sancŝiuni faŝă de agresori, inclusiv, exmatricularea din şcoală. În 
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unele şcoli sunt organizate aşa numitele judecătorii şcolare care includ profesori, elevi ce 

analizează plângerile victimilor bulling-ului şcolar. La unele stadii ale modelului pot fi 

alese persoane care vor asigura liniştea copiilor intimidaŝi: vor merge împreună la şcoală, 

de la şcoală, vor ajuta să evite agresarea acestor copii. Stadiul de profilaxie prevede 

organizarea şi desfăşurarea lecŝiilor tematice, a unor cursuri, module de instruire a unui 

comportament adecvat în situaŝii de conflict [7]. 

În Wales (una dintre cele patru părŝi administrative ale Marii Britanie, 

Departamentul de învăŝământ în 2017 a elaborat unele recomandări pentru şcoli care au 

să întreprindă diferite măsuri pentru prevenirea bulling-ului şcolar cunoscute de toŝi 

şcolarii, cadrele didactice şi părinŝii [7].  

K. Maklaflin, profesor al Universităŝii din Cambridge, expert în problemele de 

bulling, susŝine că cea mai eficientă metodă împotriva bulling-ului este metoda 

coîmpărtăşirii anxietăţii - crearea unei şedinŝe faŝă în faŝă a agresorului cu victima. 

Scopul vizează dialogul între copii. Deseori agresorii nu conştientizează ce simte celălalt 

şi o astfel de întâlnire, de obicei, duce spre rezultate positive.  

Fenomenul bulling în şcolile japoneze este cunosscut sub termenul de ,,idzimă‖ şi 

se deosebeşte de formele de manifestare în alte ŝări prin faptul că domină hărŝuirea 

psihologică a elevilor (faŝă de hărŝuirea fizică), în special, a elevilor claselor primare şi 

medii. Agresorii, de obicei, sunt elevi din familii îndestulate. Paşii intreprinşi de 

administraŝiile şcolii, mai întâi de toate, prevăd lipsa de telefoane mobile, prin 

intermediul cărora se realizează majoritatea acŝiunilor de umilire. 

Cercetările fenomenului de bulling şi chiberbulling în Rusia pun în evidenŝă 

problema dată pentru adolescenŝii din întreaga ŝară. Specialiştii ruşi vorbesc de o 

abordare complexă a fenomenului, începând cu pregătirea cadrelor didactice în susŝinerea 

copiilor hărŝuiŝi. La fel, se menŝionează necesitatea creşterii cunoştinŝelor legate de 

calculator la părinŝii, specialiştii care lucrează cu astfel de copii şi care nu înŝeleg 

pericolul internetului în contextul acestui tip de comportament[8].  

Specialiştii ruşi recomandă diferite programe în acest sens care prevăd metode de 

scădere a agresivităŝii în şcoală urmând paşii: 

1. Excluderea programelor televizate, jocurilor la calculator ce cultivă 

agresiunea; 

2. Limitarea logică a utilizării telefoanelor mobile în şcoală; 

3. Fixarea în şcoli a aparatelor ce blocează semnalele telefoanelor mobile; 

4. Crearea comitetelor pentru prevenirea bulling-ului în şcoală [12]. 

În România, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) a 

lansat Strategia națională anti-violență. Practicile anti-bullying sunt implementate la nivel 

național. Evaluarea acestora este coordonată de Ministerul Educației și Cercetării, 

Inspectoratul Școlar și folosește rapoarte, chestionare, interviuri și focus grupuri aplicate 

pe elevi, profesori sau alți actori ai educației ca parte a strategiei naționale anti-violență. 
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Rezultatele arată că strategia anti-bullying şi practicile sunt considerate utile de către 

participanți întrucât ele ajută la elaborarea de tehnici de abordare a fenomenului. Ca 

urmare, s-a observat o reducere a numărului actelor de bullying în școli [2]. 

Strategia Europeană de asigurare a sănătăŝii copiilor şi adolescenŝilor pentru anii 

2015-2020 şi Planul European de Acŝiuni de prevenire a atitudinii agresive faŝă de copii 

pentru anii 2015-2020 au fost în unanimitate acceptate de către 53 de ŝări, fapt care în 

plus evidenŝiază importanŝa unei copilării fericite, libere.  

În conformitate cu documentele internaționale din domeniul drepturilor omului și 

drepturilor copilului, legislația Republicii Moldova garantează accesibilitatea și 

siguranța educației, proclamă caracterul său umanist, prioritatea vieții și sănătății 

persoanei, drepturilor și libertăților individului, inadmisibilitatea discriminării și violenței 

în sfera învățământului. Cunoaşterea practicilor educaŝionale ale diferitor ŝări în scopul 

prevenirii fenomenului de bulling va contribui esenŝial la îmbogăŝirea serviciilor 

angajaŝilor instituțiilor de învățământ din ŝara noastră (director, director adjunct, cadru 

didactic, psiholog, lucrător medical, paznic), la înțelegerea gradului de responsabilitate 

referitor la acțiunile violente, la cunoaşterea modalităŝilor de a stopa formele de violenŝă 

în şcolile din Republica Moldova. 
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FORMAREA PREADOLESCENTULUI PENTRU ROLUL DE PĂRINTE 
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Rezumat. Preadolescența este vârsta marilor idealuri, a perioadei neliniștilor; este etapa în care începe să 

se formeze în mare măsură personalitatea viitorului cetățean, datorită faptului că preadolescența este etapa 

importantă a procesului de maturizare generală-fizică, psihică, intelectuală, morală, fapt atât pentru tânăr 

cât și pentru educator. A învăța să fii un bun părinte este o imagine în lumea ideală pentru majoritatea 

tinerilor. Educația pentru familie începe din familie, prin exemplul permanent al membrilor ei, apoi 

continuă în școală, unde se face în mod intenționat și științific.  

Cuvinte cheie: Preadolescența, familie, părinte 

Summary. Pre-adolescence is the age of great ideals, of the period of restlessness; it is the stage in which 

the personality of the future citizen begins to form to a great extent, due to the fact that pre-adolescence is 

the important stage of the general maturation process - physical, mental, intellectual, moral, fact for both 

the young man and the educator. Learning to be a good parent is an image in the ideal world for most 

young people. Family education starts from the family, through the permanent example of its members, 

then continues in school, where it is done intentionally and scientifically. 

Keywords: Pre-adolescence, family, parent 

Preadolescența este perioada dezvoltării copiiilor de la 12-15 ani caracterizată 

printr-o puternică energie vitală și o profundă restructurare a organismului; este denumită 

și vârsta de tranziție, deoarece ea caracterizează trecerea de la perioada copilăriei la cea 

adultă. Cuvântul ‖preadolescență‖ indică imaginea precisă și clară a unui băiat sau fete 

plin de curiozitate, activ și gălăgios. Această vârstă este vârsta minții pătrunzătoare, a 

setei de cunoaștere, a vârstei căutărilor, a mișcărilor energetice. 

 Psihologii ruși consideră că dezvoltarea intelectuală nu este ‖autodezvoltare‖, ci o 

consecință a instrucției și educației, o consecință a experienței organizate în mod special, 

care reflectă posibilitățile de vârstă ale școlarului. Educația și instrucția stimulează și 

orientează dezvoltarea psihicului. Dezvoltarea normală se desfășoară sub influența unei 

educații corecte. În procesul activității școlare, preadolescenții își formează un sistem de 

cunoștințe importante pentru viață. La această vârstă, încep să aibă idealuri și imagini 

generalizate, legate de priceperea lor în formare, de a desprinde diferite însușiri ale 

personalității și de a le generaliza. 
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Preadolescența este vârsta marilor idealuri, a începutului teoriilor, a perioadei 

neliniștilor; este etapa în care începe să se formeze în mare măsură personalitatea 

viitorului cetățean, datorită faptului că preadolescența este etapa importantă a procesului 

de maturizare generală-fizică, psihică, intelectuală, morală,etc. fapt atât pentru tânăr cât și 

pentru educator. Neliniștea apare ca un răsunet al transformărilor organice asupra vieții 

lor mintale. La pedagog, neliniștea este determinată de pericolele pe care vede el în jurul 

tânărului său și de noile dificultăți pe care le întâmpină el în misiunea pe care o are.  

Profesorul va putea găsi cele mai eficace mijloace de accelerare a însușirii cunoștințelor 

de formare a deprinderilor și de cultivare a proceselor psihice ale elevilor.(1) 

 Din punct de vedere psihologic, în această perioadă se organizează conștiința de 

sine. Este o perioadă intensă de dezvoltare psihică, încărcată de conflicte interioare, de 

agitație și impulsivitate, de extravaganțe care sunt semne ale căutării identității, în care 

părerile personale încep să fie importante, dar nu este suficient, tinerii căutând argumente 

pentru a și le susține. Crește interesul pentru problemele abstracte și de sinteză, se 

rafinează gustul și interesul pentru tehnică. Apare dorință de afirmare personală ca 

expresie a socializării. Orice societate are nevoie ca școala și familia să dezvolte la 

generația tânără o varietate de stiluri de gândire și comportament, unele pe care le-am 

asocia cu creativitatea. Fiecare copil este un miracol, el trebuie să-și găsescă propriile căi 

prin care să-și valorifice optim energiile de care dispune.(2) 

Scopul educației este de a-i ajuta pe copii să învețe cum să trăiască o viață 

sănătoasă, responsabilă, îndestulătoare și împlinită prin propria activitate. Copilul are o 

percepție mai matură asupra lumii. Aceasta este perioada în care atât autoritatea, cât și 

înțelepciunea și cunoștințele părinților sunt puse la îndoială. Tinerii colaborează între ei, 

dar se află în competiție cu generația părinților; continuă să se experimenteze și să învețe 

comportamente eficiente pentru a-și satisface nevoile de bază. (3). Comportamentele sunt 

clasificate în trei domenii: cognitiv (gândirea, memoria și celelalte capacități 

intelectuale), afectiv (sentimente, interese, atitudini, valori), psihomotor (abilități 

manuale, complexe și deprinderi tehnice). Copilului îi place să adune, să combine 

obiectele, să le modifice, să le transforme și să creeeze cu ele altele noi. Dobândirea de 

cunoștințe au un rol deosebit în alcătuirea lor. Școala este instituția care formează și 

informează tinerii ținând seama de anumite principii și evaluează modul în care 

obiectivele sunt atinse; impune prin programele sale, forme de activitate intelectuale 

teoretică și practică. Acestea antrenează inteligența teoretică și practică sau concretă, mai 

ales cea tehnică; acționează asupra dezvoltării cunoștințelor copiilor și a formării unui stil 

de muncă intelectual, dezvoltă interese și trebuințe de cunoaștere, stimulează curiozitatea, 

aptitudini și capacități intelectuale și practice necesare formării rolului de părinte 

responsabil.(4) Activitatea intelectuală este percepută de preadolescent ca având o 

importanță deosebită pentru maturitate și devine conștient de potențialul de care dispune, 

de efortul ce trebuie făcut pentru depășirea unor dificultăți și pentru a se putea afirma în 



 259 

colectiv. În acest context crește motivația și aspirația spre originalitate și creativitate, 

pentru depășirea condiției de mediocritate și anonimat. Puberul începe să dorească să fie 

inteligent, sclipitor, cult, spontan și să obțină realizări performante care să-l plaseze în 

centrul grupului. Memoria este implicată în capacitatea de organizare a cunoștințelor și în 

exprimarea lor logică, iar copilul devine conștient de eficiența memoriei intenționate sau 

voluntare. Pe lângă dezvoltarea creierului și maturizarea psihică, un rol important și joacă 

și nivelul de instruire și cultură al copilului, prin care se dobândește materialul 

informațional necesar operațiilor mentale. 

 Piaget rămâne inițiatorul ideii dezvoltării tehnice a capacităților mentale raportate 

la vârstă. P. Osterrieth (p.137) scrie că ‖tot mai mult gândirea se desprinde de concret, 

încât și aici se va semnala o nouă orientare. A. Gesell vorbește despre apariția 

‖modalităților de gândire‖ care prefigurează caracteristicile gândirii adulte, dezvăluind 

potențialul intelectual în evoluția viitoare a tânărului. Pe tot parcursul stadiului pubertar 

transformările care se produc la nivelul gândirii determină o mai bună înțelegere a 

cauzalității, a capacității combinatorice a evenimentelor de referință. 

 În dezvoltarea activității intelectuale un rol important îl are imaginația, iar scopul 

este acela să favorizeze progresele gândirii conceptuale și să demareze o orientare a 

pregătirilor conform aptitudinilor elevilor. Aceasta este implicată în procesul de creație în 

care puberul este interesat de un domeniu sau de altul urmărind noutatea și afirmarea prin 

realizarea unei construcții tehnice, desen, scheme etc. Dezvoltarea imaginației se bazează 

pe acumularea unui volum mare de cunoștințe și pe solicitările tot mai intense ale 

cadrelor didactice față de elevi, de a rezolva probleme. Fetele manifestă mai multă 

abilitate în a exprima raționamentele, iar băieții au o organizare pregnantă a planului 

gândirii convergente.(5)Capacitatea de a face un lucru bine, de a obține rezultate vizibile 

îl ajută pe tânăr să se cunoască pe sine și să-și cunoască valoarea. Pentru a realiza un 

lucru bun, aceștia au nevoie de timp pentru a-și construi în minte, fără grabă, fără 

presiune, o idee sau mai multe și de realiza legătura dintre ele.(6) 

 Preadolescentul își dezvoltă volumul memoriei prin asimilarea de cunoștințe, este 

capabil să intervină în organizarea și resistematizarea celor ce vor fi memorate. La unii 

tineri, capacitățile de reorganizare sunt mai accentuate, ceea ce sporesc adoptarea lor la 

sarcini cognitive și practice. Limbajul se poate dezvolta prin antrenarea în activitatea 

școlară bogată, lecturi particulare, comunicarea intensă cu cei din jur. La generațiile 

actuale, vocabularul cuprinde mulți termeni tehnici. Vorbirea preadolescenților este 

fluentă și prezintă o mai bună organizare a ideilor ce sunt comunicate în propoziții sau 

fraze mai bogate mai sunt în mod excepțional dificultăți de pronunție. Tot în această 

perioadă se amplifică și motivația extrinsecă reprezentată de prețuirea de către societate a 

învățăturii, a calității de persoană cultă de om bine informat, ceea ce susține implicarea 

de durată a preadolescenților în activitățile instructiv-educative școlare. 
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 Alături de urmărirea evoluției capacităților cognitive, afective și reglatorii trebuie 

conștientizate și transformările caracteristice acestui stadiu la nivelul personalității. 

Particularitățile de ansamblu ale personalității unui preadolescent sunt: dezvoltarea de noi 

trăsături caracteriale și consolidarea acestora; manifestările aptitudinilor ating un nou 

nivel privind structura lor și performanțele pe care le asigură; conștiința morală; crește 

rolul eului în structura generală a personalității. Tinerii devin interesați de identificarea 

însușirilor lor, cât și de unicitatea și originalitatea propriei personalități. În ceea ce 

privește dezvoltarea aptitudinilor se constată o maturizare neurofuncțională, dar și 

stimulările bogate ale mediului școlar și familiei. În această perioadă încep să se afirme 

prin aptitudini și în domeniul tehnic. Din aceste considerente, preadolescența este stadiul 

începutului identificării vocaționale spre care tinde să-și formeze o concepție morală 

proprie și dorește mai întâi să se desprindă de părinți.(7) 

Cercetările făcute de A.P. Gurkina și G.A. Sobieva demonstrează ca preadolescenții 

nu sunt conștienți în egală măsură de toate însușirile personalității lor și ale altor 

persoane. Aceștia se caracterizează prin elan general de viață, prin creșterea considerabilă 

a forțelor vitale, printr-o sete de activitate, prin mobilitate accentuată, prin tendința de a 

participa activ la viața încurajatoare, prin interesul tot ce se petrece în jur. Tânărul vrea să 

afle, să învețe, să cunoască ceva, să-și însușească o pricepere sau alta, își fixează anumite 

scopuri, își planifică singur activitatea și manifestă multă perseverență, stăpânire de sine, 

hotărâre și curaj în procesul acestor scopuri. În funcție de dezvoltarea perseverenței lor, 

preadolescenții se împart în: 1. preadolescenți care manifestă perseverență în mai multe 

forme de activitate (școlară, muncă fizică, în sport, etc). Aceștia își îndeplinesc în primul 

rând sarcinile școlare și apoi se îndeletnicesc cu alte ocupații. Preadolescenții consideră 

învățătura drept forma principală de activitate.; 2. preadolescenții manifestă perseverență 

sistematică numai la învățătură. Părinții le pretind numai rezultate școlare foarte bune și 

nimic mai mult. Copiii nu sunt puși să îndeplinească obligații casnice, nu sunt obișnuiți 

cu munca fizică; 3. preadolescenți cu perseverență slab dezvoltată la învățătură, dar 

perseverenți în alte forme de activitate nelegate de învățătură. 

 În procesul de instruire a preadolescenților, profesorii pornesc de la cunoștințele și 

priceperile dobândite anterior de elevi. Se va ține seama de nivelul dezvoltării 

intelectuale și nivelul de însușire a cunoștințelor și de gradul de dificultate pe care îl 

implică sarcinile de rezolvat. Învățarea preadolescenților se face legat de practica vieții și 

să înțeleagă semnificația a ceea ce studiază. Aceștia trebuie obișnuiți să perceapă 

sarcinile ce le revin, să gândească după tiparul profesorului, să primească imagini de-a 

gata, fără să încerce să-și formeze el însuși o imagine și să aibă o părere proprie. Una din 

condițiile necesare realizării culturii generale a preadolescentului este pregătirea 

politehnică, pregătire care să le formeze deprinderile necesare în mânuirea celor mai 

simple unelte. În procesul instruirii și educației prin muncă, elevii aplică în practică 

cunoștințele dobândite în casă și conștientizează aplicarea în viață și în muncă. Totodată 
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tânărul își dă seama de însemnătatea științei. În cadrul lecțiilor practice se includ diverse 

cunoștințe care fac legătura între munca desfășurată în atelierele școlii și obiectele de 

cultură generală, cu viața practică. Cunoștințele de acest gen trec prin propria lor 

conștiință și se mențin pentru toată viața. (8) 

 Psihologul J. Eccles susține că gimnaziul oferă un mediu care nu i se potrivește 

tinerilor, deoarece primii ani ai preadolescenței este o perioadă de risc crescut în ceea ce 

privește diminuarea stimei de sine, scăderea motivației de a învăța.  Preadolescenților li 

se cer diferite pretenții în funcție de sistemul de educație în familie și de condițiile de trai 

ale familiei respective. Aceștia sunt obligați să muncească în familie, că această muncă 

are o mare însemnătate educativă, că-i ajută să-și formeze deprinderile și obișnuințele 

necesare. Școala trebuie să cunoască potențialul intelectual, reacțiile afective și 

comportamentele stabile ale fiecărui tânăr, pe baza cărora să formeze deprinderi solide de 

muncă, să formeze personalități în stare de a se integra în societate. Aceasta rămâne 

principalul factor de integrare a generațiilor, dar reușita ei depinde de convergența cu 

ceilalți factori educativi și în primul rând familia. (9) 

 Întregul proces educativ este un proces de preluare și asimilare involuntară a unor 

valori culturale din mediu imediat în care individul trăiește sau din medii exterioare. 

Mediul în care trăiește și cu care trebuie să interacționeze, tânărul se deosebește structural 

și calitativ de mediul de existență. Odată cu trecerea de la nivelul primar la ciclu 

gimnazial, în viața copilului au loc modificări, cum ar fi locul său în familie, la școală, în 

societate. Datorită dezvoltării fizice, acestuia i se încredințează îndatoriri noi (ajută în 

gospodărie) efectuează sarcini pe care alți membri ai familiei nu le pot îndeplini.  Viața 

familiară și școlară a puberului este continuată și completată de viața lui socială, 

manifestată prin contactul mai direct cu lume aduților și chiar societatea. 

Puberul ‖este încă un copil, dar un copil care din când în când tinde să-și 

depășească copilăria și care, mai mult decât în oricare din perioadele precedente 

prelungește această copilărie spre viitor‖ (Paul Osterrieth). Acesta manifestă o imensă 

curiozitate față de tot ceea ce îl înconjoară, o puternică nevoie de a ști, de a cunoaște și 

înțelege îl animă în toate acțiunile pe care le întreprinde. Condițiile care stau la baza 

obținerii succesului acțiunii educative la vârsta preadolescenței sunt: cunoașterea 

temperamentului copilului; acțiunea conjugată a familiei, școlii și societății. Cunoașterea 

caracterului copilului se poate face prin observare, care se poate desfășura pe patru 

planuri: observarea atitudinii, observarea gesturilor în momemntul unei acțiuni; 

observarea expresiei feței, observarea în cadrul jocului. 

 Primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirecțională este 

familia. Aceasta trebuie să-l formeze, nu să-l informeze pe copil. Copilul preia din 

mediul apropiat formându-și anumite conduite. (10) Mediul familial este întâiul mediu 

psiho-uman și cultural care elaborează organizarea comportamentului copilului, ea este 

locul trăirilor emoționale, al intimității și încrederii exclusive, unde copilul este ajutat să 
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se construiască pe sine ca om, să se integreze în viața socială după modelul celor care îl 

înconjoară. Familia modelează contextul vieții copiilor în mai multe feluri.  Părinții nu le 

oferă copiilor lor doar îngrijire, socializare și îndrumare, se gândesc cu toată seriozitatea 

și răspunderea la formarea unui tânăr sănătos sufletește și trupește pregătit pentru 

viață,este preocupat de a face copilului o educație cât mai aleasă, mai temeinică, potrivit 

cerințelor vieții.(11) Ei influențează viața copiilor și în mod indirect prin mediul cultural, 

atitudini și valori, precum și oportunități și constrângeri socio-economice. Tot părinții se 

implică în educația formală și în viața școlară ale copiilor lor, aceștia au rezultate mai 

bune la învățătură, iar copiii manifestă rezultate pozitive față de școală și aspirații 

vocaționale mai înalte.  (12) Familia este prima care influențează dezvoltarea omului, 

punându-și amprenta pe întreaga sa personalitate. Cea dintâi școală a omului a fost și 

rămâne familia, care oferă cadrul cel mai potrivit pentru formarea principalelor 

deprinderi, pentru transmiterea principalelor cunoștințe asupra realității și formarea 

primelor principii de viață. Copilul învață în familie o serie de lucruri pe care școala le 

consideră cunoscute la începerea procesului de educație. Secretul eficienței familiei 

constă tocmai în modul în care părinții realizează aceasta, adică dacă o fac conștient sau 

spontan. Educatorul părinte folosește exemplele și modelele pe care i se oferă în primul 

rând ambianța. În cazul când influența familiei este pozitivă, copilul va fi  îndrumat să 

îmbrățișeze o profesie adecvată înclinațiilor și posibilităților sale fizice și spirituale și 

necesităților sociale.(13) J. Piaget afirma că ‖copilul nu poate asimila decât ceea ce 

corespunde structurii sale psihice, acționează asemănător adultului, dar cu o mentalitate a 

cărei structură variază după stadiile dezvoltării‖. Preadolescentul își iubește părinții nu 

numai pentru că sunt părinții lui, ci și pentru că ei sunt înzestrați cu calități morale. 

Reacția dintre preadolescent și părinte este una de prietenie bazată pe respect reciproc, de 

prețuire reciprocă. Preadolescentul simtul nevoia crescândă de a fi îndrumat, sfătuit, 

îndatorire importantă a părinților pentru această vârstă. 

 Adevărata pregătire pentru rolul de părinți se obține ca și cea profesională, treptat, 

pe măsură ce se exercită unele aspecte ale vieții care sunt trăite direct.  A învăța să fii un 

bun părinte este o imagine în lumea ideală pentru majoritatea tinerilor. Părinții sunt cei 

care îi învață pe copii să ducă o viață responsabilă, creativă. Educația pentru familie 

începe din familie, prin exemplul permanent al membrilor ei. Aceasta continuă în școală, 

unde se face în mod intenționat și științific. Atitudinea pozitivă poate fi formată tânărului 

prin rolul părinților pentru educarea dragostei acestora pentru diferite activități. Bucuria 

succesului este cu atât mai puternică cu cât el a fost obținut într-o mai mare măsură prin 

forțe proprii. Atât părinții cât și școala pot găsi întotdeauna modalități pentru formarea 

responsabilității tânărului. 

Conceptul de responsabilitate este  o valoare externă, îi revine părintelui datoria de 

a-și învăța copilul cum să se comporte într-un mod responsabil. Copiii nu se nasc cu 

valoare sau abilitate, ci doar cu instinctul de a se comporta astfel încât să-și satisfacă 
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nevoile psihologice. Nicio componentă a sistemului copilului nu îl determină pe acesta să 

se comporte într-o manieră responsabilă. Părintele este profesorul și îndrumătorul 

copilului pentru desprinderea acestei valori; își poate învăța copilul să devină om, adică o 

făptură având compasiune, dăruire și curaj. Pretudindeni părinții caută căi de a-i învăța pe 

copiii responsabilitatea. Aceasta vine doar din interior, hrănită și orientată de valorile 

absorbite acasă și în comunitate. Printre valorile importante se numără respectul pentru 

viață și grija pentru bunăstarea umană date de către compasiune, dăruire și afecțiune. 

Problema responsabilității copiilor are de-a face cu părintele, mai exact cu valorile 

părintelui așa cum sunt exprimate ele în acele practici de educație a copilului care 

întăresc sentimentele de iubire între părinte și copil. Simțul de responsabilitate a copilului 

începe cu atitudinea și aptitudinile părintelui. Atitudinea presupune disponibilitatea de a-i 

lăsa pe copii să-și simtă toate sentimentele; aptitudinile presupun capacitatea de a-i arăta 

copilului moduri acceptabile de a-și înfrunta sentimentele. Fiecare copil capătă simțul 

responsabilității prin propriile eforturi și propria experiență. Exemplul părinților creează 

atitudinea și climatul favorabil învățării, experiențee particulare consolidează cele 

învățate, integrându-le în caracterul copilului. Important este ca părinții să le de-a copiilor 

responsabilități specifice, adaptate la diferitele lor niveluri de maturizare.  

Copii nu au un simț al responsabilitățiiînnăscut și nici nu-l dobândesc automat la o 

anumită vârstă. Responsabilitatea este ceva la care se ajunge lent, de-a lungul a mai 

multor ani; important este exersarea zilei a judecății li a capacității de alegere în situații 

corespunzătoare vârstei și înșelegerii copilului.Responsabilitatea este stimulată atunci 

când copilul își prezintă opiniile de fiecare dată când este cazul și să facă aegeri atunci 

când îl privesc. Asta înseamnă că trebuie să facem o distincție clară între opinie și 

opțiune. Un părinte bun, un profesor bun este cel care-l ajută pe copil să se dispenseze tot 

mai mult de e. Părintele este impresionat de acea relație care-l determină pe copilsă facă 

propriile sale alegeri și să-și folosească propriile înzestrări.(14) 

Școala își asumă responsabilitatea principală pentru formarea aptitudinilor necesare 

pentru exercitarea rolului social de către viitorul adult. A fi părinte înseamnă că aceștia 

vor lucra pe o pânză vie, în permanentă creștere și schimbare. 
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COMPETENȚA MORALĂ CA DIMENSIUNE A DEZVOLTĂRII POZITIVE A 

ADOLESCENȚILOR 

Cristinel SOCIU, Director la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de 

Assisi‖ Municipiul Roman, Județul Neamț, România 

Rezumat. Competenŝele nu sunt un dat, ci prezintă o valoare cucerită de către personalitate prin efort, 

exerciŝiu dar şi sprijin profesional. Educaŝia reprezintă o prioritate naŝională şi factorul primordial al 

dezvoltării durabile a unei societăŝi bazate pe cunoaştere.  

Competenŝa prezintă un sistem de cunoştinŝe, abilităŝi, deprinderi şi atitudini, bine structurate şi temeinic 

însuşite, care asigură Eu-lui posibilitatea de a identifica şi de a rezolva în mod eficace problemele dintr-un 

domeniu anume al activităŝii umane. Este certă valoarea deținerii competenței  de către subiect pentru 

manifestarea Eu-lui, implicit în comportamentul moral al adolescenților. În sens general, conceptul 

referitor la competența morală include orientarea unei persoane spre angajarea în comportamente 

altruiste, precum și abilitatea de a evalua și judeca diverse chestiuni morale într-o manieră logică și 

consistentă. Nivelul competenței morale variază în funcție de achizițiile pe care o persoană le deține în 

domeniul dezvoltării morale. În rândul adolescenților, promovarea și educarea competenței morale 

favorizează dezvoltarea simțului dreptății și a comportamentelor altruiste. Prin urmare, studiul 

competenței morale și a modalităților de formare și consolidare a acestui domeniu de achiziții este un 

obiectiv important al specialiștilor care se preocupă de educația morală a tinerelor generații. Prezenta 

cercetare urmărește delimitarea semnificațiilor conceptului referitor la competența morală, precum și a 

factorilor care intervin în formarea și dezvoltarea acestui domeniu. Este trecut în revistă un model 

comprehensiv al dezvoltării morale, care include cinci stadii. De asemenea, sunt analizate modalitățile 

practice prin care pot fi realizate promovarea și dezvoltarea competenței morale, în vederea dezvoltării 

pozitive a adolescenților.       

Termeni cheie: competență morală, factori care influențează dezvoltarea competenței morale, modalități 

practice de promovare, dezvoltare pozitivă, adolescenți   
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RODZINNE IMPLIKACJE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH ADOLESCENTÓW 

Karolina SZMAGAJ, Mgr Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie  

Jakub BARTOSZEWSKI Prof. dr hab., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Koninie  

Abstract. The process of upbringing is fundamental to shaping child's personality. Parents undertaking 

educational work already at the moment of birth of a child, take certain attitudes and educational systems 

towards him. The article presents the correlations that occur between a democratic and inconsistent 

educational system, and the emergence of aggressive behaviors among adolescents. 

Key words: family, aggression, educational system, parental attitude, democratic educational system, 

inconsistent educational system. 

Wstęp 

Tematyka związana z rodzinnymi implikacjami zachowań agresywnych 

adolescentów przywołuje problematykę relacji, które należy rozumieć jako wpływ i 

oddziaływanie rodzica na dziecko i odwrotnie. Błędy wychowawcze zaburzają relacje 

rodzinne co w konsekwencji prowadzi do określonych zachowań i to niestety często 

destrukcyjne. Jednym z pierwszych zadań, jakie stoją przed opiekunami dziecka jest 

dobór właściwego systemu wychowania potomka. Choć wydawać się może, że 

współcześni rodzice w sposób świadomy dobierają poszczególne style wychowawcze, 

duży odsetek rodziców wybiera określony styl wychowania w sposób nieświadomy, 

często naśladując swoich rodziców, czy prawnych opiekunów. Literatura z zakresu 

pedagogiki i psychologii, przedstawia różne klasyfikację systemów wychowawczych w 

rodzinie.     

Mówiąc o stylu wychowania musimy zwrócić uwagę, iż możemy go analizować  

w sensie ogólnym, ale również w perspektywie tak zwanej jakości środowiska 

rodzinnego, w konsekwencji musimy zwrócić uwagę na rodzinę jako swoistą strukturę, 

która charakteryzuje się niepowtarzalnym etosem, indywidualnością, sposobem życia 

jednostek wchodzących w skład i system rodziny, nadto posługującą się własnym 

językiem, kodami i przyzwyczajeniami.  

Badacze systemów, czy też stylów, w tym Hanna Liberska (2007, s. 56) wskazała, 

iż styl wychowania należy traktować jako naturalną relację między rodzicami, a dziećmi 

zwanym oddziaływaniem rodzica na dziecko i odwrotnie. Dziecko w rodzinie 

odzwierciedla jakość socjalizacji i charakter rodzica, albowiem rodzic wywiera wpływ na 

psychikę dziecka, a w efekcie na jego zachowanie. Stąd styl wychowania wyznacza 

trwały, często niezmienny stosunek relacji jakie panują w środowisku domowym. 

Stosunek ten zamyka się właśnie w stylu wychowania i metodzie (postepowanie, 

zachowanie) oraz wyraża się w sposobie egzekwowania norm i zasad panujących w 

systemie rodzinnym, co w konsekwencji przekłada się na postępowanie dziecka w 

środowisku szkolnym, a inaczej ujmując w grupie społecznej, w tym i rówieśniczej 

(Pluta, 1979, s. 44-45; Obuchowska, 2009, s. 6). 
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Pierwsze badania, idąc za Borecka-Biernat (1992, 2006) nad stylami wychowania 

prowadził Kurt Lewin, Ron Lippitta i Roberta K. White’a (1939). Badacze ci wyróżnili 

trzy podstawowe style:  

a. Autokratywny, 

b. Demokratyczny, 

c. Liberalny.  

Na przestrzeni lat Diana Baumrind zauważyła, iż wśród rodziców występują 

zachowania niekonsekwentne, stąd wyodrębniła a zarazem rozszerzyła wyżej 

wymienione style o wychowanie niekonsekwentne (1966, s. 889, por. 1967, 1971, 1973, 

1991), a z biegiem czasu Eleanor Emmons Maccoby i John A. Martin (1983; por. 

Maccoby, 1992) dodali do tego styl odrzucająco-odtrącający, który klasyfikowali jako 

styl niekonsekwentny. Co istotne autorzy dokonali charakterystyki stylów uwzględniając 

następujące czynniki: 

a. Kontrolę, 

b. Troskę, 

c. Komunikację werbalną i niewerbalną  

d. Jasność komunikacji, 

e. Wymagania.  

Kilka lat wcześniej Earl S. Schaefer (1959) kierując się doświadczeniem 

wychowawczym z uwzględnieniem budowania relacji rodzinnych i badawczym 

prowadząc analizy naukowe,  wyróżniła style związane z:  

a. Ciepłem (koncentracja na dziecku i jego potrzebach) i wrogością (unikaniem 

potrzeb dziecka), 

b.  permisywność (brak kontroli, w tym i wymagań) i restrykcyjność (nadmierna 

kontrola, w tym i wymagania).  

Autorka analizując style wychowania posługiwała się określeniami, które 

zasadniczo różniły się od nazewnictwa Kurta Lewina i in., niemniej znaczenie było 

niemal identyczne, np.: demokratyczny (ciepło), zaniedbujący (permisywność), 

nadopiekuńczy (troska), autorytarny (wrogość, restrykcyjność). Bez względu na różnicę 

w nazwach style te posiadają własną niezależną strukturę i charakterystykę (Baumrind, 

1966, 1967; 1973, 1991; Maccoby, Martin, 1983; Maccoby, 1992; Filipiak, 2002; 

Schaefer, 1959; 2006).  

Style zatem odzwierciedlają mechanizmy funkcjonowania rodzica, co w konsekwencji 

prowadzi do określonych form wychowania. Małżonkowie decydując się na potomstwo 

stają się rodzicami, a tym samym przybierają wobec swej pociechy różnorakie postawy 

rodzicielskie, które są uwarunkowane stylem wychowania. Sam wybór odpowiedniego 

stylu wychowawczego jest często kwestią przypadku. Pewnej nieświadomości w 

wyborze stylu można dopatrywać się w osobistych doświadczeniach rodziców z okresu 

dzieciństwa. I tak:      
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Styl autokratyczny charakteryzuje się tym że, to rodzice pełnią w domu 

całkowitą władzę. Wszelkie sytuacje domowe dotyczące poszczególnych jej członków są 

kierowane i kontrolowane przez dorosłych. Dziecko wychowane w powyższym systemie 

traktowane jest w sposób w pełni przedmiotowy. Nie posiada prawa do wyrażania 

swojego zdania wobec zaistniałych sytuacji ani też do samodzielnego decydowania o 

swoich zainteresowaniach, pasjach. W domu gdzie, króluje system autokratyczny, 

wymagane jest aby, dziecko wykazywało całkowite posłuszeństwo względem dorosłych. 

Opiekunowie wystrzegają się okazywania uczuć, gdyż są przekonani iż, oziębłość i 

dyscyplina są w stanie w sposób poprawny wykształcić człowieka. W systemie 

autokratycznym sposobem egzekwowania tych pożądanych zachowań jest karanie oraz 

krytykowanie dziecka (Ryś, 2004, s. 19).             

System liberalny w wychowaniu cechuje się pozostawieniem dziecku wolnej woli  

w obliczu podejmowania się różnych działań czy też kształtowaniu w sobie opinii na 

określony temat. System liberalny posiada dwa oblicza, pierwszy z nich to system 

liberalny kochający. Głównym założeniem tego systemu jest okazywanie uczuć wobec 

dziecka oraz przyzwalanie na zachowania wynikające z jego natury. Rodzice rzadko 

dopuszczają się krytyki w obliczu zachowań destrukcyjnych, ponieważ wychodzą z 

założenia że, po osiągnięciu przez dziecko określonego wieku samo obierze prawidłowy 

system zachowań. O systemie liberalnym niekochającym mówimy wówczas wtedy gdy, 

rodzic przyjmuje wobec dziecka postawę obojętną. Opiekun stroni również od 

okazywania uczyć. Warto zauważyć,iż występuje jeden czynnik łączący system liberalny 

kochający jak i niekochający, a mianowicie jest to brak oczekiwań, wymagań ze strony 

rodziców. Ten element w sposób jednoznaczny kwalifikuje dany system do 

krzywdzących dziecko,  ponieważ brak konsekwencji, jasnych zasad czy wymagań 

powoduje u dorastającego dziecka poczucie niechęci do podejmowania się nowych 

wyzwań(Ryś, 2004, s. 16-19).    

System demokratyczny uważany jest za najbardziej adekwatny w procesie 

wychowania dziecka. Rodzice stosując system demokratyczny, przekonani są o 

słuszności nagród, a kary postrzegane są jako ostateczność. Pozwalają również na 

partnerskie traktowanie dziecka poprzez czynne uczestnictwo w życiu rodzinnym. 

Opiekunów stosujących demokratyczny system wychowania cechuje ogólna życzliwość 

oraz wzajemne zaufanie małżonków oraz dzieci. Takie zachowanie wspomaga naturalny 

rozwój dziecka oraz uczy otwartości, życzliwości, prawidłowego wyrażania własnych 

emocji. Za największą zaletę danego systemu uznaje się redukcję zachowań agresywnych 

oraz samodzielność, którą stopniowo uzyskuje małoletni.       

System niekonsekwentny cechuje się dużą nieścisłością w zachowaniu rodzica. 

Opiekun na różne zachowania dziecka reaguje w sposób nieadekwatny, zmienny, często 

uzależniony od swojego nastroju. Dziecko wychowywane w systemie niekonsekwentnym 

nie ma jasno określonych zasad, nie potrafi też przewidzieć zachowania rodzica, 
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ponieważ na ten sam rodzaj zachowania opiekun reaguje w sposób obojętny, innym 

razem dane zachowanie jest karane, ale zdarzyć się może również nagradzanie. Taki stan 

rzeczy przekłada się na zachowanie dziecka, które często czuje się wystraszone, samotne, 

opuszczone. System niekonsekwentny uczy wychowanka egoizmu co może nieść za sobą 

problemy w nawiązywaniu kontaktów oraz prawidłowym utrzymaniu relacji 

międzyludzkich (Przetocznik- Gierowska, Włodarski, 2002, s. 445). Podsumowując 

analizę systemów wychowawczych można określić iż, mają wielkie znaczenie w 

kształtowaniu się osobowości dziecka. Jak już wspomniano, wybór tego właściwego dla 

rodzica systemu wychowawczego jest często kwestią przypadku, dlatego też, należy 

uzmysławiać rodzicom ich rolę i znaczenie w życiu dziecka. Rodzic decydując się na 

posiadanie i wychowanie dziecka winien mieć pełną świadomość, iż to od niego zależy 

kim jego potomek zostanie w przyszłości. 

Niniejszy artykuł przedstawia analizę problemu jaki stanowią zachowania 

agresywne adolescentów w odniesieniu do stylu wychowawczego będącego wyjściowym 

dla rodzica. Główne założenie autorki opiera się na twierdzeniu, że to środowisko 

wychowawcze, a w tym obierane style wychowania, determinują szereg zachowań 

niszczących wśród młodzieży. Przystępując do analizy zjawiska, przedstawiono wyniki 

badań empirycznych, na poczet których założono hipotezę główną o związku między 

stylem wychowawczym (demokratycznym, niekonsekwentnym), a pojawieniem się 

zachowań destrukcyjnych wśród młodzieży.  

Metodologia badań własnych 

 Grupę badaną, prowadzonych badań empirycznych stanowiło 20 uczniów w wieku 

16-19 lat ze szkół ponadgimnazjalnych, powiatu kolskiego. Najważniejszym 

wskaźnikiem podziału grupy docelowej było wyszczególnienie stylu wychowawczego 

(przy uwzględnieniu demokratycznego i niekonsekwentnego), w którym wychowywana 

jest badana młodzież, w tym miejscy należy zaznaczyć, że rozkład został podzielony na 

dwa niemal równe przedziały, i tak: 55% badanych, stanowiła grupa wychowywana w 

demokratycznym systemie wychowawczym, zaś 45% stanowiła grupa, w której 

dominujące okazały się cechy niekonsekwentnego stylu wychowania, patrz wykres 1. 

Uwagę zwrócono, również na zmienne, takie jak płeć badanych, miejsce zamieszkania 

czy struktura rodziny jako główne determinanty  mające związek z doborem stosowanego 

stylu wychowania, patrz tabela 1. 
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55%

45%

Styl wychowawczy (N=20)

Styl demokratyczny N=11 Styl niekonsekwentny N=9

 

Wykres 1. Podział populacji ze względu na stosowany styl wychowawczy. 

Styl demokratyczny: 

Średnia arytmetyczna: 71,73                    Odchylenie standardowe: 4,17 

Mediana: 73,00                                         Współczynnik zmienności: 5,82 

Minimum: 63,00                                       Test U Manna - Whitneya: -3,72 

Maksimum: 76,00                                     Poziom istotności: 0,000197 
 

Styl niekonsekwentny: 

Średnia arytmetyczna: 53,00                     Odchylenie standardowe: 3,04 

Mediana: 54,00                                          Współczynnik zmienności: 5,75 

Minimum: 50,00                                        Test U Manna – Whitneya: 3,72 

Maksimum: 59,00                                      Poziom istotności: 0,000197 
 

Tabela 1. Płeć, miejsce zamieszkania, struktura rodziny, a styl wychowania 

Grupa badana  

( N=20) 

Płeć Miejsce zamieszkania Struktura rodziny 

Kobieta Mężczyzna Miasto Wieś Pełna Niepełna 

Styl 

demokratyczny 

(N=11) 

 

4 

 

36,36% 

 

7 

 

66,67% 

 

8 

 

72,73% 

 

3 

 

27,27% 

 

10 

 

90,91% 

 

1 

 

9,09% 

Styl 

niekonsekwentny 

(N=9) 

 

3 

 

33,33% 

 

6 

 

66,67% 

 

4 

 

44,44% 

 

5 

 

55,56% 

 

6 

 

66,67% 

 

3 

 

33,33% 

Źródło:  opracowanie własne 

Płeć a styl wychowania:                                     Struktura rodziny a styl wychowania:  

Test Chi
2
 Yatesa: 0,1087801                                Test Chi

2
 Yatesa: 0,6186866 

Poziom istotności: 0,74154                                   Poziom istotności: 0,06315 

                                                                               Dokładny test Fishera : 0,0216 

Miejsce zamieszkania a styl wychowania:         

Test Chi
2
 Yatesa: 0,6818182 

Poziom istotności: 0,40896 
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Analiza testów statystycznych, wykorzystanych do dogłębnego podziału grupy 

docelowej , według wcześniej obranych kryteriów, jednoznacznie wykluczyła: 

a. Korelację dodatnią między płcią badanych, a spostrzeżeniami dotyczącymi 

wychowania w pozytywnym, bądź negatywnym stylu wychowania. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż płeć dziecka nie jest wyznacznikiem dla 

rodziców przy obieraniu postawy w procesie wychowania. Zaprezentowane twierdzenie, 

wskazuje na zwiększenie świadomości rodzica, dotyczących potrzeb emocjonalnych, a w 

tym akceptacji, zrozumienia oraz partnerskiego traktowania dziecka, bez względu na płeć 

 i związanych z nią stereotypów. 

b. Związek dodatni  między miejscem zamieszkania badanych, a obieraniem 

poszczególnych stylów wychowania. 

 Warto tutaj zwrócić uwagę, na fakt, iż obszary miejskie, jak i wiejskie pod 

względem świadomości potrzeb rozwojowych dziecka wyrównały się. Status określony 

miejscem zamieszkania, przestał być czynnikiem znaczącym przy wychowaniu dziecka.  

 Bardzo ciekawie prezentuje się wynik udowadniający dodatnią korelację między: 

a. Strukturą rodziny, a przyjmowaniem pozytywnych lub negatywnych stylów 

wychowawczych. 

W tym miejscu należy powiedzieć, że rodzice wychowujący swoje dziecko  

w pojedynkę wykazują tendencję do metod wychowawczych, opierających  

się na niekonsekwencji w działaniu. W rodzinach pełnych obowiązek wychowania opiera 

się na obojgu rodziców, dlatego też łatwiej zadbać o pozytywne relację  

czy też poświęcony czas adolescentom. Samotne rodzicielstwo stanowi wielkie 

wyzwanie dla rodzica, który to kierując się dobrem dziecka postępuje w sposób 

impulsywny,  

aby spełnić wszelkie oczekiwania młodego człowieka. Częstym błędem w rodzinach 

niepełnych jest ciągła chęć zastąpienia, tego drugiego rodzica. Samotna matka, próbując 

być też ojcem dla dziecka nie działa w sposób uporządkowany, przez co ocena systemu 

wychowawczego, sugeruję na przejawy tych negatywnych modeli rodziny. 

Narzędzia 

W celu poprawnego zweryfikowania hipotezy, będącej bazową w badaniach 

empirycznych wykorzystano dwa kwestionariusze ankiet, dotyczące przekonań 

wychowawczych  oraz zachowań agresywnych adolescentów. 

I. „ Kwestionariusz przekonań wychowawczych‖ 

Autorskie narzędzie badawcze zostało stworzone w celu weryfikacji, siły 

natężenia cech, utożsamiających się z demokratycznym oraz niekonsekwentnym stylem 

wychowawczym,  będącym kluczowym w procesie wychowania  badanej młodzieży. 

Zadaniem badanych było przyporządkowanie punktów, mieszczących się w skali od 1 do 

5, gdzie 1 oznacza nigdy, natomiast 5 – zdecydowanie tak. Kwestionariusz zawiera  

30 stwierdzeń, a treści w nich prezentowane dotyczyły: 
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a. Partnerstwa w relacji rodzic – dziecko i odwrotnie, 

b. Sposobu egzekwowania poprawnych zachowań dziecka, 

c. Umiejętności rozwiązywania konfliktów w relacji rodzic – dziecko, 

d. Sposobu motywowania oraz nagradzania dziecka, 

e. Spójności w okazywaniu uczuć oraz wymagań wobec dziecka, 

f. Sposobu spędzania czasu wolnego oraz kwestie ustalania zasad oraz 

obowiązków domowych. 

W dalszej kolejności przy współpracy z grupą niezależnych sędziów, stworzono 

zakres procentowy, który umożliwił odpowiednie przyporządkowanie do grup będących 

przedmiotem zainteresowania. 

II. „ Test na ocenę agresywności w komunikacji‖. 

Kwestionariusz w pierwotnej wersji, skonstruowany został przez A. Assingera. 

Głównym celem kwestionariusza było wskazanie poziomu zachowań destrukcyjnych 

młodzieży w wieku dorastania. Test na ocenę agresywności w komunikacji zawiera 

dwadzieścia pytań zamkniętych, na które respondent posiadał trzy możliwości 

odpowiedzi. Budowa oraz treść pytań odnosi się do sytuacji, które są znane przez 

adolescentów, ponieważ można spotkać je w życiu codziennym każdego nastolatka. 

Żadne z pytań, które zawarte było w kwestionariuszu nie zawiera stwierdzeń 

bezpośrednio związanych z agresją czy wrogością. Zdaniem autorki był to zabieg 

celowy, który pozwolił uniknąć podejrzliwości ze strony adolescentów. Taki stan rzeczy 

dał możliwość badaczowi na uzyskanie obiektywnych oraz szczerych odpowiedzi ze 

strony badanych.          

W celu weryfikacji otrzymanych odpowiedzi autor kwestionariusza 

przyporządkował poszczególnym odpowiedzią wartości liczbowe od 1 do 3 punktów. 

Punktacja w pojedynczych pytaniach nie przedstawiała się w sposób tożsamy z innymi, 

do każdego z pytań przypisana była indywidualna skala oceny odpowiedzi. Zakres 

wszystkich punktów mieścił się w skali 20 – 60 punktów. Badani z wynikiem równym 

bądź większym niż 45 punktów, przejawiają silne usposobienie zachowań agresywnych. 

W dużym stopniu młodzież w tym wypadku ujawnia agresję instrumentalną, ponieważ 

chęć osiągnięcia sukcesu, stawiana jest jako pierwszorzędna i często prowokująca do 

wrogości i szorstkości. Respondenci z tej grupy często odnoszą życiowe porażki i mają 

trudność w relacjach interpersonalnych. Właśnie ta grupa badanych, była przewodnią w 

badaniach empirycznych prowadzonych przez autorkę. 

Wyniki  

Analizę uzyskanych wyników badań, należy zacząć od zaprezentowania siły 

natężenia oraz  częstotliwości z jaką występują zachowania destrukcyjne wśród 

badanych, którzy wychowują się kolejno w demokratycznym i niekonsekwentnym stylu 

wychowawczym.  

Patrz tabela 2. 
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Tabela 2. Analiza poziomu agresji w zależności od stosowanego stylu wychowawczego. 

Poziom agresji 
Styl 

niekonsekwentny 
Styl demokratyczny Razem 

Liczba badanych 9 11 20 

Minimum 32,00 28,00 28,00 

Maksimum 47,00 42,00 47,00 

Mediana 46,00 31,00 35,50 

Średnia 

arytmetyczna 
43,22 33,00 37,60 

Odchylenie 

standardowe 
5,17 4,12 6,89 

Współczynnik 

zmienności [%] 
11,95 12,49 18,31 

Analiza 

statystyczna  

Test U Manna-Whitneya  Z=3,23 ; p=0,00124 

Źródło: Opracowanie własne 
 

W badanej zbiorowości średni poziom agresji wynosił 37,60, odchylenie 

standardowe 6,89 (mediana=35,50), w rodzinach, które wychowywały dzieci w stylu 

niekonsekwentnym średni poziom agresji wynosił 43,22, odchylenie standardowe 5,17 

(mediana=46,00) a w rodzinach, które wychowywały dzieci w stylu demokratycznym 

średni poziom agresji wynosił 33,00 odchylenie standardowe 4,12 (mediana=31,00).  

Analiza statystyczna wykazała istotny statystycznie, większy poziom agresji  

w rodzinach które wychowywały dzieci w stylu niekonsekwentnym w porównaniu   

z wychowaniem demokratycznym p<0,01. 

Watro w tym miejscu zwrócić uwagę na rozkład poziomu agresji prezentowany 

przez młodzież z uwzględnieniem natężenia cech danego stylu wychowania. Patrz 

wykres 2, 3. 

Przedstawiony rozrzut przedstawia średnią wartość poziomu agresji w przedziale  

33 jednostek.   

Uwagę w tym wypadku, należy zwrócić na spadek częstotliwości zachowań 

agresywnych wraz ze wzrostem cech tożsamych z demokratycznym stylem wychowania.         

Agresja mieszcząca się w prezentowanej skali, mieści się w granicach przyjętej normy. 

Młodzież ta nie sprawia trudności wychowawczych, ani też nie przejawia zachowań, 

które przyczyniają się do wątpliwych relacji z grupą rówieśniczą czy środowiskiem 

szkolnym. 
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Wykres 2. Rozkład poziomu agresji dzieci wychowywanych przez rodziców w systemie 

demokratycznym.    

Źródło: Opracowanie własne. 

Poziom agresji

Shapiro-Wilk W=,70154, p=,00148
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Statystyki:Poziom agresji
Nważnych=  9,000000
Średnia= 43,222222
Mediana= 46,000000
Minimum= 32,000000
Maksimum= 47,000000
Odch.std=  5,166667
Wsp.zmn.= 11,953728

Wykres 3. Rozkład poziomu agresji dzieci wychowywanych przez rodziców w systemie 

niekonsekwentnym.      

Źródło: opracowanie własne 
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Styl demokratyczny Styl niekonsekwentny
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 Wyżej zaprezentowany rozkład poziomu zachowań agresywnych, w grupie 

adolescentów wychowywanych w niekonsekwentnym stylu wychowawczym, prezentuje 

znacznie wyższy poziom agresywności wśród badanej młodzieży. Zaobserwować w tym 

wypadku należy wysoką średnią cech zachowań destrukcyjnych, mieszczących się w 

skali 32 – 47 jednostek. Na uwagę zasługuje również fakt ciągłego wzrostu natężenia 

agresywności przy jednoznacznym wzroście liczby cech związanych z niekonsekwencją 

rodziców.           Młodzież 

wychowywana w sposób niekonsekwentny, przejawia tendencję do nieprzestrzegania 

norm oraz zasad społecznych, zachowania te stają się źródłem problemów 

wychowawczych oraz trudności w nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu długotrwałych 

relacji w grupie rówieśniczej.  

 Do całkowitego zobrazowania różnic, jakie występują zarówno w częstotliwości, 

ale i w sile zachowań niszczących sporządzono wykres w którym zestawiono zarówno 

jedną jak i drugą grupę młodzieży. Patrz wykres 4. 

Wykres 4. Graficzne przedstawienie poziomu agresji w zależności od systemu 

wychowania w badanej zbiorowości.      

Źródło: Opracowanie własne. 

 Ostatnim już etapem badawczym jest zaprezentowanie korelacji poziomu agresji  

w zależności od stylu demokratycznego i niekonsekwentnego wśród badanej młodzieży.  

Patrz tabela 3. 
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 Tabela 3.Analiza korelacji poziomu agresji w zależności od stylu 

demokratycznego i niekonsekwentnego w badanej zbiorowości. 

Wyszczególnienie: 

Styl niekonsekwentny Styl demokratyczny 

N 

Współczynnik 

korelacji 

R-Spearman 

TestT-

Studenta 

Poziom 

istotności 
N 

Współczynnik 

korelacji 

R-Spearman 

TestT-

Studenta 

Poziom 

istotności 

Poziom agresji a   

system 

demokratyczny 

9 -0,60 1,98 0,0885 11 -0,33 -1,030 0,3299 

Poziom agresji a         

system 

niekonsekwentny 

9 -0,29 -0,80 0,4519 11 0,51 1,793 0,0766 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza korelacji wykazała statystyczną tendencję (p<0,1) ujemną korelację 

poziomo agresji z poziomem systemu demokratycznego ( R=-0,60) tzn. poziom agresji 

maleje wraz z wzrostem poziomu systemu demokratycznego w grupie osób 

wychowujących dzieci w stylu demokratycznym.  

Analiza statystyczna wykazała statystyczną tendencję (p<0,1), dodatnią korelację 

poziomu agresji od poziomu systemu niekonsekwentnego w grupie osób wychowujących 

dzieci w stylu niekonsekwentnym (R=0,51) oraz poziomu systemu demokratycznego w 

grupie osób wychowujących dzieci w stylu demokratycznym (p<0,1). 

Dyskusja 

Najważniejszym czynnikiem w badaniach empirycznych prowadzonych przez 

autorkę, było wskazanie korelacji między systemem wychowawczym w którym 

wychowywana jest młodzież, a występowaniem zachowań agresywnych wśród 

adolescentów. Otrzymane wyniki ( Test U Manna- Whitneya Z= 3,23; p= 0,00124), 

wskazują na silną zależność między tymi zjawiskami. Poziom Istotności p<0,01; w 

sposób wymowny, podkreśla wartość statystyczną badanego problemu. Dokonując 

analizy statystycznej badanego zjawiska, w pierwszej kolejności skupiono się na, 

niekonsekwentnym systemie wychowawczym, jako głównym wyznaczniku zachowań 

destrukcyjnych adolescentów. Wśród respondentów, wobec których stosowano system 

wychowawczy z przewagą cech usposabiających się z niekonsekwentnym stylem 

wychowawczym, stwierdzono zdecydowaną przewagę zachowań wątpliwych. Uzyskany 

wynik ( Współczynnik k korelacji R- Spearmana R= 0,51; Test t Student 1,793; p= 

0,0766), wskazuję jednoznaczną korelację, między danym stylem wychowania, a 

zachowaniami niszczącymi, przy rozkładzie prezentującym, większe natężenie zachowań 

agresywnych  wynikające z rosnącej  skali cech, negatywnego systemu wychowawczego. 

Taki stan rzeczy może znajdować swoje podłoże w niejasności zachowań rodzica w 

stosunku do dziecka. Za cechy kreujące niekonsekwentny styl wychowawczy, uznaje się 

impulsywność zachowań, traktowanie dziecka w sposób przedmiotowy czy dużą 

emocjonalność nie zawsze pozytywną, kierowaną przez subiektywne przeżycia oraz 

samopoczucie rodzica. Takie zachowanie co wykazano w badaniach skutkuje 
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wystąpieniem u dziecka frustracji, wycofania co w konsekwencji prowadzi do zachowań 

całkowicie niszczących.           

 Zupełnie odmiennie prezentuje się wynik, uzyskany przez młodzież 

wychowywaną  

w demokratycznym stylu wychowawczym.  Współczynnik zależności w sposób istotny 

(Współczynnik korelacji R- Spearmanna R= -0,60; Test t Student 1,98; p= 0,0885), 

przedstawia ujemną korelację zjawiska. Rozkład cech zachowań agresywnych prezentuję 

spadek poziomu agresji przy jednoczesnym wzroście cech tożsamych z demokratycznym 

systemem wychowawczym. Młodzież wychowywana w zrównoważony, demokratyczny 

sposób prezentuje zdecydowanie niższy poziom agresywności ( mediana= 31,00; średnia 

arytmetyczna 33,00 przy odchyleniu standardowym, równym 4,12). Taki wynik, może 

mieć swoje ugruntowanie w pozytywnych relacjach w rodzinie, przy uwzględnieniu 

wartości każdego z jej członków. Zachowania rodzica w sposób, którym dziecko czuje 

się w pełni akceptowane, wspierane oraz doceniane przyczynia się do zachowania 

równowagi w prawidłowym rozwoju adolescenta. Traktowanie dziecka w sposób 

partnerski, podnosi poczucie własnej wartości i pewności siebie co skutkuje 

zredukowaniem zachowań agresywnych wśród młodych. Podobny punkt widzenia 

przedstawia Dr Katarzyna Wałęcka- Matyja z Instytutu Psychologii w Łodzi. W swojej 

publikacji, dotyczącej zachowań destrukcyjnych jako konsekwencji obieranego przez 

rodziców systemu wychowawczego, wskazuje na dużą zależność między tymi 

zjawiskami. Autorka, co prawda dokonuje zróżnicowania stylu wychowawczego ze 

względu na płeć rodzica, jednak zaprezentowane przez nią wyniki, w sposób 

jednoznaczny, wykazują większą tendencje zachowań agresywnych wśród osób 

wychowywanych w niedemokratycznym stylu wychowawczym. Przytoczone wyniki ( p= 

0,038; p= 0,028),  w pierwszej kolejności ukazują wpływ danego systemu na wrogość do 

otaczającego świata, w drugiej natomiast na poczucie dominacji w grupie, przejawianej 

w sposób naganny. Dla porównania te same aspekty w systemie demokratycznym 

mieściły się na poziomie ( p= 0,967; p= 0,088). Dla podwyższenia rangi pozytywnego 

wpływu, demokratycznego stylu wychowania należy odwołać się do wyniku ( p= 0,003), 

określającego poczucie samoakceptacji przez dziecko. Przedstawiony wynik określa 

wysoki poziom samoakceptacji dziecka, co skutkować może wyższym poziomem 

tolerancji a co za tym idzie zmniejszeniem zachowań niszczących.      

Bibliografia 

1. Baumrind D. (1966). Effects of authoritative paterns control on child behavior. 

Child Development, 37(4), s. 887-907. 

2. Baumrind D. (1967). Child-care practices anteceding Tyree patterns of preschool 

behavior. Genetic Psychology Monographs, 75(1), s. 43-88. 

3. Baumrind D. (1971). Current patterns of parental authority. Part 2. Developmental 

Psychology Monograph 4(1), s. 1-103. 



 277 

4. Baumrind D. (1973). The development of instrumental competence through 

socialization. W: A. Pick (red.), Minnesota sympodia on child psychology, 7, s. 3-

46. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

5. Baumrind D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence 

and substance. Journal of Early Adolescence, 11(1), s. 56-95. 

6. Borecka-Biernat D. (1992). Style wychowania w rodzinie a agresywne 

zachowania dzieci. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne, 26, 

s. 125-141. 

7. Filipiak E. (2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. K. Wielkiego. 

8. Lewin K., Lippitt R., White R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior In 

experimentally created „ social climates‖. Journal of Social Psychology, 10, s. 

271-299. 

9. Liberska H. (2007). Kształtowanie się tożsamości a styl wychowania w rodzinie. 

W. B. Harwas-Napierała, H. Liberska(red.) Tożsamość a współczesność. Nowe 

tendencje i zagrożenia, s. 53-75, Poznań: UAM 

10. Maccoby E. E. (1992). The role of parents In the socialization of children: a 

historical overview. Developmental al Psychology, 28, s. 1006-1017. 

11. Maccoby E. E., Martin J. A. (1983). Socialization In the context of the family: 

parent- child interaction. W: P.H. Mussen (red.) Socialization, Personality and 

Social Development. T. 4. New York: Wiley (wyd.4), s. 1-101. 

12. Obuchowska I. (2009). Rodzice i style wychowania. Część 2. Remedium, 9, s. 6-7. 

13. Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (2002). Psychologia wychowawcza. 

Warszawa: PWN. 

14. Ryś M. (2001). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i 

rodziny własnej. Warszawa: CMPPP MEN 

15. Scheafer E. S. (1959). A circumplex model for maternal behavior. The Journal of 

Abnormal and Social Psychology, 59(2), Setemberb, s. 226-235. 

16. Schaffer H. R. (2006), Rozwój społeczny. Dzieciństwo i miłość. Tłum. M. 

Biełacka- Pikul, K. Sikora. Kraków: UJ. 

 



 278 

COMPETENȚA PSIHOSOCIALĂ – PRINCIPIUL DE BAZĂ AL SOCIALIZĂRII 

LICEENILOR 

Ana TINTIUC, doctorandă 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Competența psihosocială reprezintă capacitatea liceenilor de a acționa eficient în 

viața cotidiană, de a corespunde cerințelor ei și schimbărilor.  Aceasta este capacitatea de 

a menține un bun nivel de activitate mentală și de a fi adecvat atunci când interacționează 

cu alte persoane în diverse situații. 

Competența psihosocială are un rol important în protejarea sănătății liceenilor, 

constituind  baza bunăstării fizice, mentale și sociale. În special, problemele de sănătate 

la liceeni și adolescenți pot apărea pe fondul unui comportament necorespunzător, adesea 

cauzat de necunoașterea normelor și regulilor, precum și de lipsa abilităților de 

comportament. Într-o astfel de situație, liceanul nu poate depăși cu succes dificultățile 

vieții și stresurile asociate ei. 

Competențele psihosociale generează valori, norme de conduită, modele de 

interacțiune comportamentale, creând totodată și motivații, sentimente, atitudini. Prezența 

competenței psihosociale la liceeni poate prezice o carieră și un leadership eficient. 

Datorită competenței psihosociale are loc interacțiunea profesor-elev, cunoașterea pe care 

o au unul despre celălalt, rprezentările sociale, percepțiile, prin acțiuni prescriptive, 

normative. Competențele psihosociale la liceenii în formare determină profunzimea și 

temeinicia integrității sociale, incluzând constituente de ordin emoțional, intelectual și 

reglatorii, convertite la procesul de realizare a scopurilor orientării profesionale și 

aspirațiilor personale, precum și dezvoltarea personalității prin: 

 posedarea unei mentalități sănătoase, aprecierea adecvată și echilibrată a acțiunilor 

și stărilor sale emoționale, exploatarea rezonabilă a cunoștințelor, emoțiilor și 

statutului său social, dezvoltarea abilităților manageriale; 

 posedarea abilităților de control, corecție și persuasiune, de comunicare eficientă 

intra și interpersonală, abilități de gestionare corectă a conflictelor și situațiilor 

social-emoționale dificile, dezvoltarea abilităților lucrului în echipă; 

 posedarea conștiinței sociale, a responsabilității colective, a empatiei, a 

capacităților de a fi cooperant, activ precum și aptitudinea de a construi și menține 

relații benefice cu cei din jur. 

Competența psihosocială fiind privită ca o capacitate a liceanului de a acționa 

eficient în orice situație poate avea un rol important în socializarea lui. Socializarea este 

procesul prin care individul îşi dezvoltă identitatea personală, învaŝă şi asimilează, prin 

interacŝiune cu alŝii, valorile şi pattern-urile de comportament potrivit culturii societăŝii şi 

poziŝiei sale sociale [7]. În consecință, dezvoltarea competenței psihosociale poate fi 

considerată una dintre cele mai importante sarcini pedagogice. 
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Această problemă poate fi rezolvată prin dezvoltarea și învățarea abilităților 

psihosociale (comportamentale) la liceeni și adolescenți, ca parte a educației școlare. 

Această pregătire ar putea fi implementată cu succes în cadrul disciplinelor opționale. 

Învățarea competențelor psihosociale poate deveni conținutul activității educaționale a 

cadrului didactic în colaborare cu diriginții. 

Competența psihosocială este asigurată de ansamblul de abilități necesare 

optimizării relaționării interumane cum ar fi: 

 capacitatea de a adopta un rol diferit; 

 capacitatea de a influența ușor grupul (de studenți) precum și indivizi izolați; 

 capacitatea de a stabili ușor și adecvat relații cu ceilalți; 

 capacitatea de a comunica ușor și eficient cu grupul și cu indivizii separat; 

 capacitatea de a utiliza adecvat puterea și autoritatea; 

 capacitatea de adopta ușor diferite stiluri de conducere [3, p. 20]. 

Astfel, principalele abilități componente ale competenței sociale, care prin 

dezvoltare pot atinge și ele statutul de competență sunt, după S. Moscovici [4, p. 80], 

comunicarea, empatia, asertivitatea, gratificația, prezentarea de sine, rezolvarea de 

probleme.  

Structura complexă a competenței sociale cuprinde și abilități de rezolvare a 

problemelor, procesul de rezolvare a problemelor fiind apreciat și ca metodă de antrenare 

a competenței sociale. Rezolvarea problemelor și a unor situații ce transpun evenimente 

reale de viață este o metodă ce poate fi utilizată în cunoașterea și înțelegerea relațiilor 

sociale. 

Competenţa psihosocială semnifică abilitatea unei persoane de a-şi stăpâni 

propriile emoŝii, de a nu se lamenta şi de a fi capabilă să-şi argumenteze ideile, arta de a 

asculta, de a rezolva conflictele şi de a coopera [2]. M. Caluschi, S. Marcus se referă la 

necesitatea posedării competenŝelor psihosociale pe care indivizii le pot utiliza în scopul 

îmbunătăŝirii calităŝii relaŝiilor interpersonale [apud 6, p. 21]. Competenŝele şi abilităŝile 

psihosociale se referă la capacitatea de a trăi şi activa împreună cu alŝi oameni, în locuri 

unde comunicarea este importantă, iar munca în echipă este esenŝială, în mediile 

multiculturale etc. Competenŝele şi abilităŝile psihosociale sunt variate, de exemplu: 

spiritul de echipă, capacitatea de adaptare la mediile multiculturale, empatia, o bună 

capacitate de comunicare, dobândită în cadrul interrelaționării cu semenii, capacitatea de 

a soluționa conflictele și de a coopera, capacitatea de autoreglare a emoțiilor și 

capacitatea de a realiza scopurile în mod eficient.  

Abilitățile psihosociale reprezintă un set de abilități comportamentale, care oferă 

posiblitatea de a avea un comportament social adecvat, ce ar permite liceanului să 

interacționeze productiv cu ceilalți și să facă față exigențelor vieții cotidiene. Abilităţile 

psihosociale sunt acelea care facilitează interacŝiunile de grup. Pornind de la abilitatea 
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psihosocială, se poate dezvolta competenŝa psihosocială, ce reprezintă puterea de 

influență asupra altor persoane. Competenţa psihosocială presupune un tip de 

comportament ce conduce la performanŝă socială. Acest concept, înrădăcinat datorită 

aportului de valoare al cercetătorului M. Argyle, se referă la „pattern-uri de 

comportamente în plan social ale indivizilor, care îi fac capabili să producă efectele 

dorite asupra celorlalŝi indivizi” [apud 4, p. 74].   

  Abilitățile unei atitudini constructive față de propria personalitate reprezintă 

capacitatea de a cunoaște propriul caracter, virtuțile, punctele slabe și dorințele. Aceste 

abilități oferă posibilitate liceanului de a se aprecia în mod adecvat, de a-și evalua 

abilitățile și capacitățile. De asemenea stau la baza formării stimei de sine. 

Abilitățile de comunicare pozitivă constituie capacitatea de a interacționa cu 

ceilalți. Aceste abilități ajută la stabilirea și menținerea relațiilor de prietenie. 

Abilitățile stimei de sine și de înțelegere a celorlalți reprezintă capacitatea de a se 

evalua în mod adecvat pe sine și de a-i percepe pe ceilalți, conștientizarea posibilității de 

a accepta oamenii așa cum sunt. Aceste abilități permit liceenilor să se comporte corect în 

situațiile, când oamenii au nevoie de ajutor și grijă. 

Abilitățile de gestionare a propriilor emoții și stări emoționale au la bază 

conștientizarea calității emoțiilor proprii și ale altora, cunoașterea modului în care 

emoțiile influențează comportamentul. Capacitatea de a reacționa adecvat la propriile 

emoții și la emoțiile altora. 

Abilitățile de comportament adecvat în situații de stres reprezintă capacitatea 

liceenilor de a se comporta adecvat în situații de stres, cunoașterea  surselor de stres, 

efectul lor asupra adolescenților. 

Abilitățile de a lua a decizii independent constituie capacitatea de a lua decizii 

constructive și cumpătate. Un licean, ce deține această abilitate poate ține cont de diferite 

opinii și poate prezice modul în care deciziile sale pot afecta anumite persoane și situația 

în ansamblu. 

Abilitatea de a rezolva situațiile-problemă ajută la rezolvarea problemelor. 

Posedarea acestei abilități permite unui licean să se comporte competent și încrezător în 

situații dificile, să rezolve problemele consecutiv și rațional. 

Abilitățile în lucrul cu informații includ capacitatea de a analiza, organiza și utiliza 

în mod obiectiv informații de orice fel. Aceste abilități permit liceenilor să se orienteze 

liber și rapid într-o situație de viață în continuă schimbare. 

Abilitățile creative reprezintă capacitatea de a rezolva în mod original, creativ 

diferite sarcini în orice tip de activitate, bazându-se pe propria experiență și cunoștințe, 

precum și pe informațiile despre experiența, cunoștințele și realizările altor persoane. 

Învățarea abilităților psihosociale trebuie făcută cât mai devreme, înainte ca 

adolescentul să adopte orientări de comportament antisocial. Dezvoltarea acestora la 

liceeni îi va ajuta la stăpânirea abilităților care pot duce la un stil de viață sănătos, relații 
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interpersonale mai pozitive și capacitatea de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile 

acțiuni.  

Competenţa psihosocială cu siguranŝă este considerată unul dintre factorii 

comportamentului prosocial, prezenŝa căreia măreşte frecvenŝa unui astfel de 

comportament [5, p. 445]. Temenul de comportament prosocial figurează în „Dicționarul 

de Psihologie socială‖ având sensul larg de comportament orientat spe valorile sociale. P. 

Golu afirmă că, comportamentul prosocial este o categorie largă, care include atât 

conduita de ajutorare, cât și altruismul. El este comportamentul rezultat din procesul 

societății și al învățării sociale [1, p. 138]. 

Abilitățile psihosociale de asemenea constituie o bază necesară dezvoltării multor 

profesii contemporane, care necesită capacitatea de comunicare și empatie (pentru viitorii 

medici și avocați, psihologi), capacitatea de a rezolva probleme, gândirea creativă, 

capacitatea de a face față emoțiilor și stresului (pentru manageri, jurnaliști, politicieni, 

manageri), capacitatea de a lucra cu informații. O abordare integrată a învățării și 

dezvoltării abilităților psihosociale constituie baza socializării liceenilor. 
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REPRÉSENTATIONS ET ATTITUDES ENVERS L’ÉDUCATION INCLUSIVE:  

LE CAS DES ÉCOLES RÉGULIÈRES DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

Veronica UNCU, Candidate au PhD, Université d’Ottawa, Canada 

Résumé. Après la ratification de plusieurs politiques en matière d’éducation inclusive au niveau 

international, la République de Moldavie s’est engagée en 2011 dans la mise en œuvre de son propre 

programme de Développement de l’éducation inclusive en République de Moldavie. Ce programme 

prévoit une réforme qui touche à la fois le réseau d’écoles régulières et celui des écoles de type 

résidentiel. Sur le terrain, on peut déjà observer des changements dans la place que dédient les écoles 

régulières aux élèves avec des besoins éducatifs particuliers (BEP), et ce, même si l’ensemble des 

structures prévues par le programme ne soient pas toutes mises en place. 

La mise en œuvre de cette réforme constitue un défi de taille pour les acteurs du milieu scolaire 

qui doivent composer avec un contexte de ressources limitées, d’une baisse des effectifs scolaires due à 

une migration massive de plusieurs résidents vers d’autres pays, d’une pénurie de main d’œuvre et des 

difficultés d’obtenir la collaboration de plusieurs parents absents pour cause de travail à l’étranger. Pour 

comprendre ce processus de changement au niveau des pratiques, il faut d’abord se pencher sur la 

compréhension des représentations des acteurs au sujet de cette réforme. 

Cet article présente une discussion sur les résultats de ma recherche sur la mise en œuvre de la 

politique d’éducation inclusive effectuée en 2015 dans deux écoles régulières de la République de 

Moldavie. Cette analyse des représentations des acteurs du milieu scolaire régulier et des parents 

concernant la politique d’éducation inclusive nous permet de mieux cerner les attitudes et les 

comportements des acteurs impliqués dans ce processus.   

Mots-clés: représentations sociales, réforme, éducation inclusive, élèves avec des BEP, système éducatif 

régulier. 

Introduction 

Depuis la déclaration de son indépendance au début des années 90, la République 

de Moldavie a mis en place plusieurs réformes visant à s’éloigner du passé soviétique et à 

bâtir une société démocratique basée sur des valeurs plus occidentales. La politique 

d’éducation inclusive (PEI) fait partie de ce plan de réformes et est l’objet de cette 

recherche. Toute réforme entraine un processus de changement et d’innovation qui 

amène son lot d’imprévisibilité. Cette imprévisibilité vient du fait que les résultats de 

toute innovation sont le plus souvent inconnus et comme le souligne dit Jodelet (1989) 

«ce qui est nouveau fait toujours peur» [4]. Dans cet article, nous nous intéressons aux 

représentations que les acteurs impliqués dans la réforme se forment au sujet de la PEI, 

tout particulièrement dans un contexte où les deux réseaux qui peuvent accueillir les 

enfants avec des BEP (le réseau des écoles régulières et le réseau des écoles spéciales) 

co-existent et évoluent sans avoir d’interactions formelles.   

Pour bien comprendre ces représentations, nous avons privilégié une approche 

qualitative basée sur une analyse documentaire ainsi que sur des observations et des 

entretiens semi-directifs auprès d’acteurs du milieu scolaire et de parents d’élèves avec et 

sans BEP. Nous avons analysé ces données pour faire un portrait des représentations des 

acteurs qui émergent de leurs discours, de leurs témoignages, de leurs comportements et 

de leurs attitudes face à ce processus.  
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Adhésion aux objectifs des politiques internationales  

Comme on l’a souligné plus haut, depuis sa déclaration d’indépendance, la 

République de Moldavie a adhéré à plusieurs traités internationaux en ce qui concerne les 

droits humains et les engagements en matière d’éducation inclusive pour les enfants avec 

des BEP. Par exemple la Moldavie a signé l’accord sur l’Éducation pour tous à Jomtien 

en 1990, puis la Déclaration de Salamanca en 1994 et le Cadre d’actions de Dakar en 

2000. Dans la Déclaration de Salamanca, la République de Moldavie s’est engagée à 

reconnaître que les enfants avec des BEP doivent faire partie du même système 

d’éducation ou d’un système d’éducation pour tous. Ces engagements de la Moldavie 

visaient à «élaborer une politique d’intégration des enfants ayant des BEP dans le réseau 

scolaire régulier» (OCDE, 2006:235).  Un des points marquants qui ont précédés ces 

accords internationaux, a été l’élaboration et l’adoption de la Convention relative aux 

droits de l’enfant (ONU 1989)
3
 qui a résulté d’un long processus «de définition et de 

consolidation des droits de l’enfant dans l’arène internationale» (UNICEF, 2009:4). Le 

principe de base de cette convention est que l’enfant doit être considéré comme l’intérêt 

suprême dans l’élaboration de tout processus éducatif. L’article 23 de la Convention fait 

référence tout spécifiquement aux enfants avec des handicaps : 

Article 23: Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou 

physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des 

conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur 

participation active à la vie de la collectivité
4
.  

Les premières initiatives en République de Moldavie 

Suite à la ratification de ces documents internationaux en matière d’éducation 

inclusive, la République de Moldavie a élaboré ses propres politiques dans ce domaine. 

Par exemple La Stratégie nationale «Éducation pour tous» (2004-2015) est le résultat de 

la mise en place au niveau national des résolutions et des principes de la Déclaration 

mondiale sur l’éducation pour tous à Jomtien en 1990 et du Cadre d’actions de Dakar 

(2000). 

Même si on a assisté à plusieurs stratégies et politiques en matière d’éducation 

inclusive en République de Moldavie depuis 1991, le point tournant dans ce domaine 

demeure la mise en œuvre du Programme de développement de l’éducation inclusive en 

République de Moldavie (2011-2020). Avant la mise en œuvre de cette réforme, on a 

assisté à des changements de nature plutôt fragmentaire par une certaine ouverture de 

l’école régulière pour l’éducation inclusive et l’acceptation de certains élèves avec des 

BEP. Ces changements, dans les écoles, selon Cara (2015), étaient le résultat des efforts 

                                                 
3
 La République de Moldavie a ratifié cette convention en 1993 (OCDE, 2006). 

4 https://www.google.ca/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=Convention+relative+aux+droits+de+l%27enfant. 

https://www.google.ca/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Convention+relative+aux+droits+de+l%27enfant
https://www.google.ca/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Convention+relative+aux+droits+de+l%27enfant
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individuels des parents avant la venue des nouvelles structures et des nouveaux acteurs
5
 

prévus par la mise en œuvre du Programme de développement de l’éducation inclusive en 

République de Moldavie [2].  

Nombre d’élèves avec des BEP en République de Moldavie 

selon le type de réseau, 2010-11 à 2015-16 

Réseau 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Écoles régulières 28,5 38,6 71,3 83,3 91,0 

Écoles spéciales 

 

71,5 61,4 28,7 16,7 9,0 

Source :  Institut de statistique de la République de Moldavie 

(http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6017 

Ces changements notables dans la répartition des élèves avec des BEP entre les 

deux réseuax d’écoles nous ont amené à nous questionner sur le sens que les acteurs 

attribuent et les représentations qu’ils se forment de ce processus. 

Représentations sociales: quelques aspects théoriques 

Dans la mise en œuvre d’une réforme comme celle de la PEI, ce sont les acteurs 

sur le terrain qui jouent le rôle de médiateurs et d’architectes de la réforme. Chaque 

acteur se forme une image ou, comme le décrit Clough (1999), une théorie sur ce 

processus[3]. Cette mise en œuvre se réalise sur le terrain selon la compréhension que les 

acteurs ont du changement prévu et le sens qu’ils lui attribuent [1]. Cette compréhension 

et ce sens que les acteurs attribuent à la réforme constituent des représentations sociales. 

Pour les fins de notre recherche, nous avons fait appel à la définition que Jodelet (1989) a 

donné au concept de représentation sociale, soit « …une forme de connaissance, 

socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourante à la 

construction d’une réalité commune à un ensemble social» [4:36]. Aussi, pour La 

Grenade (2018), on ne peut pas si facilement chercher dans les représentations 

l’explication des règles de conduite des acteurs car les représentations sociales sont des 

idées socialement construites et intégrées dans la pensé du groupe.  

Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre d’une réforme comme la PEI ont 

besoin de savoir à quoi s’attendre, comment interpréter les changements prévus et quels 

sont résultats concrets attendus quant à l’organisation du travail et l’approche éducative 

avec l’ensemble des élèves. Différentes images, discours et interprétations circulent 

autour de la réforme et reflètent les perceptions qu’ont les acteurs responsables de sa 

mise en œuvre. Les perceptions sur un processus de changement sont propres à chaque 

acteur et tout en étant individuelles, elles peuvent aussi être partagées au niveau d’un 

groupe comme le soulignent Moscovici (1961) et Jodelet (1989). 

                                                 
5
 On entend ici, les Centres de ressources, les Commissions Multidisciplinaires intra scolaires (CMI) et 

les nouveaux acteurs comme les aides pédagogiques et les membres des CMI présents dans chaque 
école qui qui ont mis en place la PEI.  

http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6017


 285 

Dans sa recherche sur les représentations sociales reliées au phénomène du SIDA, 

Jodelet (1989) souligne que les acteurs ont toujours besoin d’être connectés à la réalité 

qui les entoure pour se forger leurs propres représentations sociales sur cette réalité.  

Représentations sociales sur la PEI: discussion des résultats de recherche 

Face à cette réalité sociale qu’est la mise en œuvre de la PEI, nous partons de 

l’hypothèse que les acteurs impliqués dans ce processus ne se comportent pas de façon 

passive mais qu’ils réagissent aux différentes demandes de changements de pratiques, 

qu’ils en critiquent le bien fondé, et qu’ils prennent des positions en se ralliant à des 

consensus ou en s’en dissociant sur la base de leurs représentations sur différents enjeux 

présents dans leur milieu de travail au niveau local. Chaque acteur impliqué dans ce 

processus a ses propres représentations concernant les différentes dimensions de cette 

réforme, des représentations qui sont sociales par l’effet qu’elles sont partagées par un 

groupe d’acteurs. 

Représentations: sens et organisation de la mise en œuvre 

Les données que nous avons recueillies dans les deux écoles régulières
6
 de notre 

échantillon ont révélées qu’il y avait une diversité de représentations par rapport à la 

réforme de la PEI. Cette diversité de représentations se situe selon nous à deux niveaux. 

D’abord, au niveau de la définition même du concept d’éducation inclusive, à savoir de la 

compréhension et du sens même du concept d’éducation inclusive en tant 

que mouvement pour la modernisation du système éducatif du pays et en tant que justice 

sociale, c’est-à-dire, le droit fondamental de tous les enfants de recevoir une éducation à 

la mesure de leur potentiel et en accord avec leurs besoins. Cette question de justice 

sociale inclut aussi le droit de tous les enfants de fréquenter les écoles régulières et 

d’occuper leur juste place dans la société en général. Ensuite, au niveau de ce que les 

écoles perçoivent elles-mêmes en tant qu’organisation par rapport aux enjeux 

démographiques qui les touchent (décroissance scolaire ou surpopulation); aux enjeux de 

l’échec scolaire des élèves avec des BEP; aux enjeux de la place des écoles spéciales et 

du manque de ressources. 

Les résultats de notre recherche démontrent que pour la majorité des acteurs, 

l’éducation inclusive est une question de justice et de respect des droits de ces enfants de 

fréquenter le même milieu scolaire que leurs pairs sans BEP. Pour la grande majorité des 

acteurs consultés, cette réforme est aussi une excellente opportunité pour le 

gouvernement de moderniser le système éducatif et de le raccorder aux standards 

occidentaux. Une représentation largement répandue au sujet de la réforme est qu’elle 

permettra de résoudre l’épineuse question de l’échec scolaire des élèves avec des BEP, 

tant pour ceux qui fréquentaient déjà une institution régulière mais qui ne bénéficiaient 

pas de support adéquat que pour ceux qui étaient confinés dans des écoles spéciales. 

                                                 
6
 Notre échantillon était constitué d’une école régulière en milieu rural et d’une école régulière en milieu 

urbain. 
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On a remarqué qu’il existe des écarts de point de vue au sujet de la place que 

devrait occuper le réseau d’écoles spéciales maintenant que la PEI est en œuvre dans les 

écoles régulières. Certains pensent que les acteurs des écoles spéciales sont les mieux 

outillés pour répondre aux besoins des enfants avec des conditions sévères alors que 

d’autres pensent que les ressources des écoles spéciales devraient être toutes dirigées vers 

les écoles régulières. 

Aussi, on a remarqué une convergence assez large des perceptions et des opinions des 

acteurs entre les deux écoles sur plusieurs aspects de la réforme, ce qui nous permet de 

comprendre les attitudes des acteurs et leur prise de position face aux changements à 

apporter. Cependant, les avis divergeaient entre l’école du milieu rural et celle du milieu 

urbain à l’égard de l’impact de la réforme sur le plan démographique. En effet, pour les 

acteurs du milieu rural, la réforme sera bénéfique puisqu’elle permettra d’atténuer la 

baisse des effectifs scolaires et donc de maintenir l’infrastructure scolaire au village. Pour 

les acteurs du milieu urbain, ceux-ci perçoivent l’arrivée de ces nouvelles clientèles 

comme un fardeau supplémentaire à ajouter à des classes déjà surpeuplées. Pour les 

enseignants de cette école urbaine, l’impact de la réforme se traduit par un changement 

de pratiques et une surcharge de travail non rémunéré. La question de l’inadéquation des 

ressources financières, matérielles et humaines pour faire de la place aux élèves avec des 

BEP et l’échéancier trop rapide pour y arriver fait aussi partie des opinions négatives au 

sujet de la réforme. On dénonce le manque de formation adéquate des enseignants et le 

non-recours aux services de certaines écoles spéciales qui continuent d’exister. 

Conclusion 

Chaque processus de réforme amène sa dose de nouveauté et d’incertitude au 

niveau de l’organisation. La mise en œuvre de la PEI dans les écoles régulières de la 

République de Moldavie n’échappe pas à cette règle. En effet, chaque acteur impliqué 

dans ce processus a sa propre vision de ce que ce changement signifie pour lui. Ces 

représentations sociales, tout en étant individuelles, sont partagées également dans 

différents groupes en fonction des différents enjeux en cause. Les représentations sociales 

que les acteurs se sont formés dans le cas des deux écoles qui ont participées à notre 

recherche nous ont permis de mieux comprendre leurs perceptions par rapport à la PEI et 

ils nous aideront à analyser leurs attitudes et leurs comportements sur le terrain. 
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Abstract. The given article presents a theoretical and experimental study in order to establish correlation 

between behavior and character of preadolescents involved in the dance activity within the choreography 

lessons. The research examines various positions with reference to theoretical-scientific approaches in the 

conceptual determination of behavior and character which manifests through various person actions, 

behaviors. The study contains experimental results concerning behavior and character of preadolescents 

(un)involved in dance. The relevance of the research is ascertained by usefulness of information for 

psychologists, teachers, trainers, parents; and it is possible to use the dance activity to modify character 

and behavior of child. 

Rezumat. În articolul dat este prezentat un studiu teoretico-experimental în vederea determinării relației 

dintre comportament și caracterul adolescenților antrenați în activitatea de dans. În cercetare sunt 

examinate varii poziții cu referire la abordări teoretico-științifice în determinarea conceptuală a 

comportamentului și caracterului ultima constituind trăsătura fundamentală a personalității și se manifestă 

prin varii acțiuni, comportamente subiectului. În studiul sunt expuse rezultatele experimentale actuale ale 

specificului comportamentului și caracterului adolescenților antrenați și neantrenați în dans. Relevanța 

cercetării se constată prin utilitatea informațiilor obținute pentru psihologi școlari, cadrele didactice, 

antrenori de dans, părinții; posibilă utilizarea activității de dans pentru formarea carcaterului și 

comportamentului personalității copilului. 

Key-words: character, behavior, preadolescents, personality, dance activity. 

Cuvinte-cheie: caracter, comportament, preadolescenți, personalitate, activitatea de dans 

Введение. Проблема психологического проявления личности подростка 

зависит от множества внутренних и внешних факторов личности, включительно и 

от особенностей реализующейся деятельности (спорт, танцы, артмоделирование и 

т.д.). Любая деятельность накладывает в своем роде определенный отпечаток на 

характер личности, который впоследствии отражается в поведении личности 

подростка и обеспечивает тем самым реализацию и проявление его возрастного 
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потенциала. Изучение поведения, характера детей подросткового возраста, а также 

их особенностей является предметом многочисленных исследований психологов. 

Анализ научных подходов. Аверин В.А. высказывает мнение о том, что 

если мы хотим понять человека, его облик и поведение как целостное и цельное 

образование, мы должны изучать его и как индивида, и как субъекта, и как 

личность, и, наконец, как индивидуальность. Следовательно, всякое 

противопоставление, а тем более игнорирование либо преувеличение одного из 

этих параметров человека недопустимо [3]. 

Л.Павленко отмечает, что особый интерес представляет подростковый 

возраст с точки зрения изучения поведения и множества факторов, влияющих на 

различные формы его проявления, а наиболее трудным является развитие 

конструктивного поведения у подростков [2]. 

Теории психодинамического направления интерпретируют, что поведение 

фактически выводится из внутренних психологических свойств индивида как 

личности, полностью объясняется только на их основе. Социодинамическими 

называются теории, в которых главную роль в детерминации поведения отводят 

внешней ситуации и не придают существенного значения внутренним свойствам 

личности. Интеракционистскими называют теории, основанные на принципе 

взаимодействия внутренних и внешних факторов в управлении актуальными 

действиями человека. 

Широкое распространение получила концепция личности, названная теорией 

социального научения. Она может быть отнесена к числу социодинамических, 

экспериментальных, структурно-динамических, включающих в рассмотрение всю 

человеческую жизнь и описывающих человека как личность в поведенческих 

терминах. Основная психологическая характеристика личности в данной теории — 

это поступок или серия поступков. Существенное влияние на поведение человека, 

на его социальные действия оказывают другие люди, поддержка или осуждение с 

их стороны его поступков. 

Индивидуальные различия в поведении, которые обнаруживаются у детей и 

взрослых, являются, согласно данной теории, результатом опыта их длительного 

пребывания в различных жизненных условиях, взаимодействия и 

взаимоотношений с разными людьми. Основные механизмы приобретения 

человеком новых форм поведения и, следовательно, его развития как личности — 

это научение условно-рефлекторным путем через наблюдение других (викарное 

научение) и подражание. 

Примером интеракционистской теории личности является концепция, 

разработанная американским ученым У.Майшелом. Согласно этой концепции, 

личностные факторы, которые совместно с ситуацией определяют поведение 

человека, делятся на ряд групп [5]: 1) способности человека, то есть то, что он в 
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состоянии самостоятельно и независимо от ситуации сделать в данной обстановке; 

2) когнитивные стратегии — способы восприятия и оценки человеком ситуации, 

выбора форм поведения в ней; 3) oжидания — оценки вероятных последствий 

совершения в данной ситуации тех или иных поступков; 4) ценности, то есть то, 

что представляет для данного человека ценность, имеет смысл, значение. Человек в 

сложившейся обстановке выбирает такой способ поведения, который приводит к 

утверждению его ценностей; 5) планы поведения, способы его субъективной 

регуляции. Оказавшись в какой-либо ситуации, люди предпочитают действовать 

привычным для них способом, по уже проверенному опытом плану. 

Самосознание человека З.Фрейд сравнивал с вершиной айсберга. Он считал, 

что лишь незначительная часть того, что на самом деле происходит в душе 

человека и характеризует его как личность, актуально им осознается. Только 

небольшую часть своих поступков человек в состоянии правильно понять и 

объяснить. Критика теории личности З.Фрейда касалась крайней биологизации 

человека, отождествления мотивов его социального поведения с биологическими 

потребностями животных и принижения роли сознания в управлении его 

действиями. Заслуга З.Фрейда и неофрейдистов заключается в интерпритации 

бессознательного и защитных механизмов, их роли в детерминации поведения 

[5;1]. 

Наиболее значительный вклад в анализ поведения внесла психологическая 

школа Л.С.Выготского, выдвинувшего идею о важной роли знаков и знаковых 

систем как структурных компонентов поведения [4]. 

Подростковый возраст - это период возрастного кризиса, смысл которого 

заключается в удовлетворении подростком потребности в самопознании и 

самоутверждении через борьбу за независимость в относительно безопасных 

условиях, не приобретающий крайние формы. Особенности проявления и течения 

подросткового кризиса определяются конкретными социальными условиями, 

положением подростка в мире взрослых [8]. 

Спортивно-танцевальная деятельность представляет собой совместные 

действия партнеров мужского и женского пола, осуществляющих подготовку и 

одновременно соревнующихся с другими танцевальными парами по критериям 

движения под музыку, позиции, баланса, координации, качеству исполнения, 

взаимодействия, хореографии и презентации. 

Мотивации спортсменов-танцоров различного пола отличаются друг от 

друга. Более значимыми для мальчиков по сравнению с девочками являются 

потребность в уважении, мотивация на самосовершенствование, способность 

самостоятельно находить интересное для себя (личный интерес), престиж 

(соотносительная оценка социальной роли или действия, социальной или 

профессиональной  группы, физического достоинства, психологических качеств и 
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т.п., разделяемая членами группы на основании определенных ценностей), порядок 

и организованность процесса. Менее значимой для мальчиков по сравнению с 

девочками является потребность в безопасности. 

Гармонизация взаимодействия партнеров танцевальной пары подросткового 

возраста представляет собой сложное, интегральное явление, которое включает в 

себя природно-генетический и социально-личностный компоненты, в совокупности 

представляющие собой знания, умения, способности и стремления спортсменов-

танцоров совместно создавать танцевальные произведения, заслуживающие 

высокой судейской оценки и признания публики. 

Методология исследования. В качестве испытуемых выступали школьники 

в количестве 108 человек в возрасте от 12 до 15 лет (с 6 по 9 класс) одного из 

лицеев г.Кишинэу, среди них: 56 подростков, занимающиеся танцами (профиль 

«Хореография»), 52 подростка из обычных классов.  

Результаты экспериментального исследования. Изучение основных 

психологических характеристик поведения у подростков осуществлялось при 

помощи теста «Психогеометрическая технология» по Л.Д.Столяренко, согласно 

данному тесту испытуемым предлагается расположить представленные 

геометрические фигуры в порядке их предпочтительности, и по фигуре, 

помещенной на первое место, можно определить основные доминирующие 

особенности поведения. 

Данные, полученные в ходе применения этого теста, позволили нам 

распределить результаты в порядке, изложенном в изображении 1. Анализ 

представленных ниже данных позволяет нам сказать, что наибольшее количество 

танцующих подростков (24 детей) на первое место поставили зигзаг. Это 

характеризует их как креативными, с великолепной интуицией, одержимостью 

своими идеями, мечтательностью, устремленностью в будущее, позитивной 

установкой ко всему новому, восторженностью, энтузиазм, непосредственностью, 

может быть характерно непостоянство настроения и поведения, стремление 

работать в одиночку, являются душой компании, отличаются остроумием. 
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Изображение 1. Распределение танцующих подростков по выбору фигур по тесту 

Л.Столяренко (количество подростков) 

Сравнительный анализ распределения фигур по местам показал, что круг 

выбрали 15 танцующих подростков, что характеризует их поведения к 

необходимости в потребности в общении, контактности, доброжелательности, 

проявляют заботу о другом, щедрость, способность к сопереживанию, хорошую 

интуицию, спокойствие, эмоциональная чувствительность к своим коллегам и 

сверстникам. Психологической характеристикой их поведения является 

доверчивость, ориентация на мнение окружающих, иногда проявляют 

нерешительность, способность уговаривать, убеждать других, сентиментальность, 

выражают склонность к общественной работе, гибкий распорядок дня, широкий 

круг друзей и знакомых. 

Одинаковое количество подростков выбрали квадрат (8) и прямоугольник 

(8). Дети, выбравшие квадрат, характеризуются в поведении организованностью, 

пунктуальностью, строгим соблюдением правил, инструкций, аналитичностью 

мышления, внимательностью к деталям, ориентированы на факты, проявляют 

элементы пристрастия к письменной речи, аккуратностью, чистоплотностью, 

рациональностью, осторожностью, практичностью, упорством, настойчивостью, 

твердостью в решениях, терпеливостью, трудолюбием. Поведение детей 

подросткового возраста, назвавших треугольник, можно назвать лидерским, 

стремятся к власти, они честолюбивы, характеризуются установкой на победу, 

прагматизмом, ориентацией на суть проблемы, уверенностью в себе, 

решительностью, импульсивностью, смелостью, неукротимой энергией, 

склонностью к риску, высокой работоспособностью, нетерпеливостью, 

остроумием, широким кругом общения. Поведение подростков, выбравших 

прямоугольник (2) можно описать как детей непоследовательных, неопределенных, 

возбужденных, любознательных, с позитивной установкой ко всему новому, 

смелостью, низкой самооценкой, неуверенностью в себе, доверчивостью, 

нервозностью, в поведении наблюдаются резкие колебания настроения, склонны к 

избеганию конфликтов, забывчивы, склонны терять вещи, непунктуальны, 

имитируют легко поведение других людей. 

Анализ таблицы 1. позволяет нам выявить особенности распределения 

танцующих подростков-девочек по выбору фигур.  

Таблица 1. Распределение танцующих подростков-девочек по выбору фигур 

по тесту Л.Столяренко (подростки: количество, %) 

Фигуры 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 

 
6 (10,7%) 13 (23,2%) 5 (8,9%) 2 (3,6%) 4 (7,1%) 
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5 (8,9%) 4 (7,1%) 5 (8,9%) 9 (16,1%) 7 (12,5%) 

 
0 (0%) 3 (5,4%) 9 (16,1%) 6 (10,7%) 12 (21,4%) 

 
4 (7,1%) 4 (7,1%) 9 (16,1%) 11 (19,6%) 2 (3,6%) 

 
15 (26,8%) 6 (10,7%) 2 (3,6%) 2 (3,6%) 5 (8,9%) 

Наибольшее количество танцующих девочек (15) выбрали зигзаг, почти 

одинаковое распределение девочек отмечается в выборе круга (6 человек, либо это 

составляет 10,7% из 56 танцующих подростков), 5 подростков выбрали квадрат 

(8,9%) и 4 девочки остановились на треугольнике (7,1%). Стоит отметить тот факт, 

что никто не выбрал фигуру прямоугольника. 

Соответственно наряду с изучением особенностей поведения девочек, нами 

были проанализированы результаты по выбору фигур танцующих мальчиков 

(таблица 2). Анализ таблицы позволяет констатировать относительно одинаковый 

выбор по количеству детей в выборе зигзага – 9 детей (16,1%), круга – 8 детей 

(14,3%). Треугольник на первое место был поставлен 4 мальчиками (7,1%), квадрат 

– 3 (5,4%) и прямоугольник – 2 (3,6%). 

Таблица 2.Распределение танцующих подростков-мальчиков по выбору фигур 

по тесту Л.Столяренко (подростки: количество, %) 

Фигуры 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 

 
8 (14,3%) 9 (16,1%) 2 (3,6%) 5 (8,9%) 2 (3,6%) 

 
3 (5,4%) 6 (10,7%) 8 (14,3%) 6 (10,7%) 3 (5,4%) 

 
2 (3,6%) 6 (10,7%) 6 (10,7%) 3 (5,4%) 9 (16,1%) 

 
4 (7,1%) 3 (5,4%) 8 (14,3%) 8 (14,3%) 3 (5,4%) 

 
9 (16,1%) 3 (5,4%) 2 (3,6%) 3 (5,4%) 9 (16,1%) 

Изучение средних показателей распределения фигур по предпочтению 

танцующими подростками (пять предложенных мест), представленных в 

изображении 2 позволяет нам констатировать, что самое большее количество 

пунктов (3,73) было отдано фигуре-прямоугольнику, это говорит о том, что этой 

фигуре было отдано в большей части самое последнее место; наименьший 

показатель (2,37 баллов) соответствует психологическим особенностям поведения 

личности, выражающейся кругом.  
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Изображение 2. Средние показатели распределения фигур по местам 

танцующими подростками по тесту Л.Столяренко (баллы) 

К превым двум местам можно отнести и психологические особенности 

специфичные зигзагу (2,6 баллов). Таким образом, психологические особенности 

поведения танцующих подростков сконцентрированы в характеристиках зигзага и 

круга. 

Параллельно с танцующими детьми были изучены психологические 

особенности нетанцующих детей (изображение 3). Анализ фигур позволяет нам 

констатировать, что психологические особенности поведения нетанцующих 

подростков характеризуются особенностями зигзага, который был выбран 21 

подростком из 52 детей, незанимающихся танцами. Далее следуют 12 детей, 

выбравших треугольник, что составляет почти четверть из группы нетацующих 

детей, которые характеризуются импульсивностью силы чувств, смелостью, 

неукротимой энергией, склонностью к риску, высокой работоспособностью, 

буйными развлечениями, нетерпеливостью, остроумием, широким кругом 

общения, но узким кругом близких и друзей. Далее в порядке уменьшения 

значений следует выбор круга – 10 детей и наиболее меньшее количество 

нетанцующих детей выбрали прямоугольник – 5 и квадрат – 4.  

 

Изображение 3. Распределение нетанцующих подростков по выбору фигур по 

тесту Л.Столяренко (количество подростков) 

Для изучения акцентуации характера нами использовался опросник Шмишека 

«Акцентуации характера». Опросники раздавались персонально каждому 

подростку. Все дети проявляли интерес и положительные эмоции при заполнении 
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анкет. При обработке данных из опросников нами были получены следующие 

результаты у подростков, занимающихся танцами. 

Анализ изображения 4 позволяет нам выделить наиболее высокие показатели 

у танцующих детей такого типа характера как демонстративность (17,41 баллов) и 

экзальтированность (15,58 баллов) – что указывает больше на аффективную 

демонстративность, проявляющуюся на уровне эмоций, это может быть связано с 

темпераментом данных подростков; тревожность (15,53 баллов) – может быть 

интерпретировано наличием некоторого страха перед ответственностью во время 

группового выступления или  в паре, так как в случае ошибки одного участника 

весь коллектив или пара получают низкие места. Особенно это сказывается при 

первичных выступлениях. Более опытные танцоры могут подавить свои страхи и 

тревогу. Педантичность (14,14 баллов) – указывает на то, что подросткам трудно 

переключаться с одной эмоции на другую, особенно это сказывается при 

подготовке к выступлениям (соревнованиям, конкурсам, концертам). Танцующие 

дети быстрее приучаются к четкому выполнению поставленных задач: изучение 

новых танцевальных движений, отработка техники, соблюдение линий и 

направлений движения по площадке. Они более дисциплинированны и 

организованы и в повседневной жизни. Наиболее низкие показатели выявлены по 

такому типу характера как застревание (7,5 баллов), возбудимость (10,5 баллов), 

что характеризует их не как злопамятных, долго помнящих обиды, либо 

сердящихся и обидчивых. Терпимость, умение слышать и слушать, постановка 

общих целей и их достижение через труд – качества необходимые танцору. 

Танцующие подростки не одержимы одной идеей. Они более гибкие, 

разносторонние, их можно охарактеризовать как устремленных, но не «упертых в 

одно». В эмоциональном отношении танцующие дети не ригидны, они не 

проявляют агрессию. 

 

Изображение 4. Средние показатели типов характера у танцующих детей по 

Шмишеку (стандартизированные баллы) 

Анализ средних показателей типов характера у танцующих детей по 

половому различию (девочки/мальчики) по опроснику Шмишека (изображение 5) 

позволяет нам констатировать, что самые высокие показатели по типу характера 
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как у девочек (18,7 баллов), так и у мальчиков (15,92 балла) были выявлены по 

демонстративности, с основными признаками характера - выраженным 

эгоцентризмом, стремлением быть в центре внимания. Такие акцентуации 

характера специфичны для людей из артистической среды. Если у личности с такой 

акцентуацией нет способностей, тогда она, чтобы выделиться, может привлекать 

внимание антисоциальными поступками, безусловно, это не является 

характеристикой данных детей. 

 

Изображение 5. Средние показатели типов характера у танцующих детей 

(девочки/мальчики) по Шмишеку (стандартизированные баллы) 

Продолжая изучать обработанные данные, можно выделить такой тип 

характера как экзальтированность, более выраженный у танцующих девочек (17,7 

баллов) и менее – у мальчиков (13,15 баллов). Данный тип можно охарактеризовать 

склонностью к аффективной экзальтации, что близко к демонстративности 

(характер), здесь присутствуют те же проявления, но на уровне эмоций 

(темперамент). 

Следующим наиболее выраженным типом характера у танцующих детей 

выступает тревожность, которая опять проявляется большим показателем у 

девочек (17,4 баллов) и меньшим у мальчиков (13,38 баллов). Это характерно для 

личности недооценивающей себя, преуменьшающей свои способности, особенно в 

свете ответственности и возможных неудач. Они не могут контролировать свои 

страхи и тревогу, что объяснимо спецификой танцев (частные публичные 

выступления, конкурсы и т.д.).  

Изучение средних показателей типов характера у нетанцующих детей по 

опроснику Шмишека (изображение 6) позволяет нам выделить педантичность, 

составившей 15,17 баллов, что позволяет охарактеризовать характер личности как 

ригидный, ребенку трудно переключаться с одной эмоции на другую. На более 

позднем, взрослом этапе подростки предпочитают, чтобы все было на своих 
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местах. Идея порядка и аккуратности становится главным смыслом жизни. У 

подростков могут быть периоды злобно-тоскливого настроения, все их раздражает. 

Чуть ниже по сравнению с педантизмом, но также высокий показатель, 

соответствует демонстративному типу характера. Относительно близкие друг к 

другу выявлены показатели экзальтированного (14,59 баллов) и тревожного (14,46) 

типа характера. Самые низкие показатели зарегистрированы у застревающего типа 

характера (7,96 баллов). 

 

Изображение 6. Средние показатели типов характера у нетанцующих детей по 

Шмишеку (стандартизированные баллы) 

Изучение средних показателей типов характера у нетанцующих детей по 

половому признаку (девочки/мальчики) по опроснику Шмишека (изображение 7) 

позволяет нам констатировать наиболее высокие показатели у девочек с таким 

типом характера как тревожность (17,24 баллов); педантичность (15,82 баллов) – 

которая отсутствует у танцующих детей при изучении с точки зрения половых 

различий; экзальтированность (15,62 баллов). У нетанцующих мальчиков наиболее 

высокие показатели зарегистрированы по такому типу характера как 

демонстративность – 14,86 баллов; педантичность (14,0) и экзальтированность 

(13,3 баллов). 
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Изображение 7. Средние показатели типов характера у нетанцующих детей 

(девочки/мальчики) по Шмишеку (стандартизированные баллы) 

Самые низкие показатели получены по застревающему типу характера у 

девочек (8,17 баллов) и мальчиков (7,69 баллов), что не указывает нам на 

злопамятность, обиду и т.п., что нередко может привести на этой почве к 

навязчивым идеям, одержимостью одной идеей.  

Анализируя средние показатели типов характера у танцующих детей по 

опроснику Шмишека (изображение 8), мы отмечаем доминирование 

демонстративности (17,41 баллов), тогда как у нетанцующих подростков 

наибольшее количество баллов набрал педантичный тип характера (15,17 баллов). 

Далее следует у танцующих детей экзальтированный тип характера (15,58 баллов) 

и тревожный (15,53 баллов), а вот у нетанцующих подростков – на одинаковой 

параллели находится демонстративность (14,94 баллов), экзальтированность (14,59 

баллов), тревожность (14,46 баллов).  

 

Изображение 8. Средние показатели типов характера у танцующих и нетанцующих 

детей по опроснику Шмишека (стандартизированные баллы) 

Далее наиболее одинаковые показатели с незначимой разницей в сотых 

баллах можно выделить гипертимность – 13,78 баллов – у танцующих детей и 13,0 

баллов у нетанцующих; циклотимность – 12,85 баллов – у танцующих детей и 

13,53 баллов у нетанцующих детей; эмоциональность - у танцующих детей – 12,1 

баллов и у нетанцующих детей – 12,63 баллов; дистимичность составила у 

танцующих детей – 11,78 баллов и у нетанцующих детей – 12,26 баллов.  

Самые низкие показатели были зарегистрированы у возбудимого типа 

характера и таким образом составили у танцующих подростков – 10,55 баллов и у 

нетанцующих детей – 10,84 баллов; и наиболее низкие результаты занял 

застреваемый тип характер – у танцующих детей – 7,5 баллов и у нетанцующих 

детей – 7,96 баллов. 
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Наряду со сравнительным анализом был осуществлен корреляционный 

анализ данных путем применения статистического теста Пирсона на основе 

программы SPSS-16,0б что позволило нам установить взаимную связь между 

психологическими особенностями поведения и акцентуациями характера. 

Анализ коэффициентов корреляции танцующих детей по психологическим 

особенностям их поведения и акцентуации характера позволяет нам сделать 

следующие выводы относительно наличия: 1) значимой положительной 

корреляции средней и высокой степени интенсивности между такими 

переменными как: круг и возбудимость (r=0,243, р≤0,05); квадрат: – дистимичность 

(r=0,331, р≤0,05); - эмоциональность (r=0,215, р≤0,06); - педантичность (r=0,228, 

р≤0,05); 2) незначимой положительной корреляции между такими переменными 

как: круг – гипертимность (r=0,158, р≤0.2); 3) значимой отрицательной корреляции 

между такими переменными как: треугольник - эмоциональность (r =- 0,299, 

р≤0,05).  

Анализ корреляционных данных поведения и акцентуации характера 

нетанцующих детей позволяет нам сделать следующие выводы относительно 

наличия: 1) Значимой положительной корреляции средней и высокой степени 

интенсивности между переменными: круг – гипертимность (r=0,221, р≤0,05); 

прямоугольник – застревание (r=0,288, р≤0,05); прямоугольник – педантичность 

(r=0,216, р≤0,05); прямоугольник – тревожность (r=0,215, р≤0,05); прямоугольник – 

экзальтированность (r=0,268, р≤0,05); 2) незначимой положительной корреляции 

между такими переменными как: квадрат – циклотимность (r=0,188, р≤0.2); зигзаг 

– демонстративность (r=0,169, р≤0.2); 3) значимой отрицательной корреляции 

между такими переменными как: треугольник – гипертимность (r =- 0,244, р≤0,05); 

треугольник – дистимичность (r =- 0,2509, р≤0,05); треугольник – педантичность (r 

=- 0,262, р≤0,05); зигзаг – застревание (r =- 0,319, р≤0,05); 

Выводы: в исследовании выявлено, что подростки-танцоры по сравнению со 

сверстниками, незанимающимися танцами, проявляют большую подверженность 

чувствам, более впечатлительны, обладают широкой палитрой чувств, у них ярче 

выражено стремление постоянно отслеживать свои эмоции и чувства, проявлять 

свой характер для достижения поставленных задач и, несмотря на это, их 

поведение экспрессивно. 
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