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Le développement de la tolérance religieuse par l'éducation 

chretienne orthodoxe à l'école 

Veaceslav Iordachescu, étudiante au doctorat en sciences de  

l'éducation, Université d'Etat de Moldavie 

 

La globalisation et la modernisation créent un monde extrèmement divers 

et multiculturel, ainsi que la grande dynamique des échanges actuels représente 

une provocation majeure pour toute la société. Le système éducatif a répondu 

aux provocations données par les nouvelles éducations. Celles-ci offrent aux 

élèves une préparation au monde se trouvant en constante évolution. Quelques-

unes d’entre elles  offrent une ouverture à la formation dans l’esprit de la 

tolérance envers d’autres cultures comme: l’éducation interculturelle et 

l’éducation à la tolérance. Dans ce contexte, l’éducation religieuse, une des 

formes classiques de l’éducation, essaie de répondre aux provocations du monde 

contemporain par une nouvelle approche du concept d’éducation religieuse. 

Ainsi l’éducation religieuse n’offrira-t-elle que la connaissance de la propre 

religion, mais elle formera l’élève dans l’esprit de la tolérance envers les 

collègues d’autres confessions et religions, parce qu’ « on ne peut pas traiter la 

religion à l’école en l’annulant, en l’ignorant et en l’excluant, parce que les 

élèves ne laissent pas leurs convictions religieuses et non religieuses ou leur 

spiritualité à la maison» [8]. 

La démarche de recherche du thème « Le développement de la tolérance 

religieuse par l’éducation chrétienne orthodoxe à l’école » vient jeter les 

fondements du concept d’éducation religieuse dans le contexte des sociétés 

plurireligieuses. On considère que ce type de démarches scientifiques, ayant 

comme objet les facteurs ethniques et religieux, deviennent de plus en plus 

nécessaires, parce que dans un monde comme celui contemporain, caractérisé 

par le processus de mondialisation, les cultures ont tendance à se développer et à 

exercer une influence sur les autres cultures. [2] Dans ces cas il peut en résulter 

des ressentiments qui mènent à l’apparition des manifestations d’intolérance, 

intolérance qui a été tant de fois à l’origine de beaucoup de tensions et conflits. 

Dans le cas de l’éducation religieuse à l’école, le citoyen de demain doit être 

prêt à s’adapter à la société multireligieuse dans laquelle nous existons, en 

montrant de la tolérance envers ceux des autres confessions ou religions. 

L’éducation religieuse a pour but d’aider la personne à s’épanouir et vise 

à cultiver et à développer la religiosité, elle nous prédispose et nous prépare 

davantage à l’acceptation et à la compréhension de notre prochain. Seulement en 
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étant instruits de point de vue religieux, nous devenons plus généreux avec les 

autres, nous ne sommes plus méfiants et nous ne voyons plus dans les autres des 

« dangers » possibles. Seul celui qui doute de sa foi s’enfuit de l’autre, se 

renferme sur soi-même, s’isole. 

Dans la mesure où les élèves connaissent les valeurs de la moralité 

chrétienne et plus tard ils expérimentent leur propre croyance, ils arrivent à la 

capacité empathique nécessaire pour comprendre la croyance de l’autre, 

respecter sincèrement la diversité confessionnelle, s’ouvrir à l’autre et 

l’apprécier véritablement. Le dialogue interconfessionnel se produit entre des 

personnes instruites de point de vue religieux,  en ce qui concerne sa propre 

religion et d’autres religions ou confessions. [3, p.10] La rôle de l'éducation 

religieuse à l'école consiste de ne pas à endoctriner les élèves avec les préceptes 

d’une religion ou d’une confession, mais c’est plutôt l’aspect pratique de la 

nécessité de convertir les faits de conscience en actes, dans des activités 

concrètes. L’homme doit être éduqué dans l’esprit de l’idée qu’il est libre de 

croire, mais également de ne pas croire ou de croire autrement que celui qui est à 

côté de lui. Le droit de choisir librement, de croire, s’il n’a pas de valeur 

absolue, n’a pas de sens. [9] 

L’éducation religieuse suppose donc la tolérance et le respect des valeurs 

de toute religion, tolérance qui signifie acceptation et attitude bienveillante. Le 

principe de la tolérance religieuse est étroitement lié à celui de la neutralité 

confessionnelle. Malheureusement les deux principes sont difficiles à mettre en 

pratique pour plusieurs raisons: on ne peut pas tolérer des attitudes violant les 

droits fondamentaux de la personne au nom d’une religion ou d’une confession; 

on ne peut pas être tolérant envers ceux qui pratiquent l’intolérance; on ne peut 

pas parler de neutralité absolue, d’un état de passivité face aux malheurs 

provoqués politiquement, sur le fond de la croyance en quelque chose. 

Le but de toute éducation religieuse authentique doit être façonné comme 

un nouvel humanisme. La société pluraliste démocratique doit être permissive 

envers l’éducation religieuse institutionnalisée en tant que moyen de 

connaissance et de connection optionnelle à des systèmes de valeurs alternatifs. 

Nous devons donc admettre qu’on apprécie celui qui garde son identité 

confessionnelle et qui n’a pas l’arrogance de l’imposer aux autres. 

Les approches théoriques de l’éducation religieuse et de la tolérance 

religieuse de plusieurs auteurs comme: Winseman Albert L., Walker Dale, 

Faour M., Fatma H. Al Sadi, Tehmina N. Basit, Broer N., Wolhuter Ch.,  

Muynck B., Potgieter F., Walt H., Ivanova R.А, Smirnov М.Y., Grigorenko 
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А.Y., Hasdeu B.P., Cucos C., Cuciuc C., Opris, D., Dragnev E., Goraș-Postică 

V., nous ont permis la conceptualisation de la démarche afin de pouvoir 

constater qu’aucun enfant ne naît bienveillant ou tolérant. Mais il peut devenir 

ultérieurement, à travers l’éducation, un homme tolérant. Par conséquent, la 

tolérance est éducable et elle doit être une priorité dans les programmes scolaires 

modernes. Le système éducatif doit former, modeler un enfant sans distinction 

de sexe, de religion ou d’appartenance ethnique, au sens de la tolérance, pour 

éliminer toute discrimination et exclure les préjugés de l’éducation en vue de 

réaliser les valeurs morales dans le contexte de la réciprocité.  

Nous pouvons mentionner que pour augmenter le degré de tolérance 

religieuse, nous devons éduquer religieusement et ne pas exclure un élément 

important de la vie sociale – la culture et la vie religieuse de l’individu. 

L’augmentation de la tolérance religieuse peut être réalisée par l’éducation 

religieuse confessionnelle, parce que la tolérance religieuse part de la 

connaissance de la propre culture religieuse et s’étend à d’autres cultures 

religieuses. Dans le même temps, l’analyse théorique nous a permis de constater 

qu’une attention particulière devait être accordée au contenu curriculaire de la 

discipline Religion qui doit exclure le dogmatisme qui selon Cucos C. (2002) 

« signifie construire une identité religieuse en abolissant, en critiquant, en 

répudiant manifestement les substrats d’autres confessions ou religions ». [6] 

L’éducation religieuse doit donc aborder les contenus religieux de manière 

interconfessionnelle pour que l’élève prenne conscience que « nous ne sommes 

pas les seuls religieux et que les voies menant à la divinité sont multiples et 

différentes », [6] ce qui implique une étude en progression des contenus 

religieux de sa propre spiritualité vers la connaissance de la diversité religieuse  

spécifique du pays et puis vers la connaissance des religions du monde. 

L’analyse et la synthèse des approches théoriques et pratiques sur la 

dimension de l’éducation religieuse et de la tolérance religieuse nous permettra 

de jeter les fondements théoriques de notre recherche. Nous pouvons, donc, 

affirmer que la tolérance religieuse ou la tolérance interconfessionnelle est 

définie comme le respect entre les personnes qui ont des croyances religieuses 

différentes, [10, p.448] l’acceptation et le respect des convictions religieuses des 

personnes, même si parfois elles défient notre propre croyance, [11, p.19] 

l’attitude indulgente que tout homme, chrétien, musulman, bouddhiste ou athée, 

doit avoir envers son prochain qui partage une autre vision religieuse. [7, p.218] 

Une autre définition de la tolérance religieuse affirme que celle-ci « est un 

phénomène complexe de la conscience sociale, comprenant des conceptions de 



11 

 

la vie et socio-psychologiques qui accordent le droit à l’existence à plusieurs 

traditions religieuses (le pluralisme religieux). En même temps, la tolérance 

religieuse s’exprime : au niveau de l’individu – par des actions concrètes, au 

niveau des organisations de l’État -  par l’octroi du droit à la liberté 

d’identification religieuse et des droits civils égaux à tous les hommes, quelle 

que soit la religion pratiquée. » [13] En généralisant, nous pouvons mettre en 

évidence quelques caractéristiques essentielles de la tolérance religieuse: 

1. l’affirmation du droit de toute religion à l’existence; 

2. le respect du choix religieux de chaque personne et le droit de celle-ci de 

l’exprimer librement en public; 

3. l’attitude positive envers les rituels religieux de la personne; 

4. le refus de juger la religion de l’autrui et les disputes en matière de 

croyance; 

5. l’exclusion de toute forme de répression fondée sur des critères religieux; 

6. l’acceptation de la collaboration et du dialogue entre les croyants de 

différentes religions/confessions lors des activités sociales. [13] 

L’analyse des modèles existants dans la pratique internationale en matière 

d’éducation religieuse nous permet d’identifier et de synthétiser un modèle lié 

aux besoins du système éducatif contemporain. La réalisation d’un consensus 

sur l’éducation religieuse est un impératif nécessaire, par le respect, dans le 

cadre d’un enseignement laïque, des principes de la non-discrimination, de la 

tolérance religieuse et de l’unité fondamentale des religions. Au-delà des valeurs 

morales et religieuses et des convictions à propos du monde et de la vie, 

transmises à l’enfant par la famille, dans la communauté dont il fait partie, les 

états considèrent généralement qu’il est de leur devoir d’offrir, par une 

éducation spécifique, les bases d’une cohabitation en paix, de la tolérance et de 

la compréhension des différents groupes ethniques et religieux. [1] Dans la 

plupart des pays européens, le système éducatif fournit à la jeune génération un 

enseignement moral et religieux, tout en tenant compte de la liberté individuelle 

de pensée, de conscience et de religion. 

Dans la plupart des documents qui précisent les conditions dans lesquelles 

on réalise l’éducation religieuse, on spécifie les points suivants [4, p.38]: 

1. la participation des enfants aux cours de religion est facultative, les 

parents ont le droit de décider de la participation de leurs enfants à ce type 

d’éducation; 

2. les élèves ne peuvent pas être obligés de participer aux cours d’éducation 

religieuse ; 
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3. les formalités que les parents ou les enfants doivent suivre pour que ceux-

ci ne participent pas à l’éducation religieuse; 

4. les élèves qui ne suivent pas les cours d’éducation religieuse doivent 

suivre les cours de morale non confessionnelle (si le système éducatif 

propose une discipline alternative); 

5. la forme sous laquelle l’éducation religieuse est réalisée, c’est l’étude de 

la religion et non du culte; 

6. les contenus des programmes de cette discipline et des réglementations 

concernant les personnes qui enseignent les cours de religion.  

La configuration et le statut de l’éducation morale et religieuse dans les 

pays européens sont déterminés par une série de facteurs: la tradition nationale 

ou la tradition religieuse ainsi que la relation entre l’État et l’Église. Chaque 

tradition religieuse a un certain degré d’ouverture aux autres religions et à la 

sécularisation, ce qui influence la conception sur l’éducation religieuse et sur la 

manière de sa réalisation. La relation entre l’État et l’Église affecte evidemment 

la relation établie entre l’école en tant qu’institution publique et l’éducation 

religieuse. 

Ainsi, pouvons-nous constater qu’en général, il existe trois modèles 

d’éducation religieuse : le modèle monoconfessionnel – dans lequel la religion 

dominante est favorisée par l’État;  le modèle pluriconfessionnel – dans lequel 

l’éducation religieuse est abordée de manière différenciée et le modèle 

biconfessionnel – dans lequel le statut de l’éducation religieuse est régi par des 

accords communs entre l’État et l’Église. [4, p.40] 

Il convient de noter que le concept de développement de la tolérance en 

général et de tolérance religieuse en particulier est au coeur de l’éducation 

interculturelle en tant que moyen d’atténuer les conflits et les valeurs religieuses, 

promues par l’éducation religieuse, offrent la possibilité d’une ouverture 

interculturelle. À travers l’éducation religieuse, nous cultivons des valeurs telles 

que le respect de l’autre et la tolérance à l’égard de la diversité. La religion est 

un objet d’étude qui cultive, socialise et spiritualise l’homme, elle conduit à 

l’amour, à la tolérance et à la bienveillance entre les prochains. [5, p.362] Et 

l’école est la seule à pouvoir exploiter la richesse potentielle de la 

multiculturalité sans annuler l’identité d’une culture quelconque. [12, p.16] 

Le fin principal c’est la création d’un climat de tolérance religieuse par le 

biais d’une éducation chrétienne orthodoxe (confessionnelle), qui tienne 

également compte de la diversité ethnoculturelle et multiconfessionnelle de 

l’espace scolaire. Ce fait suppose l’intégration par la conception et la projection 
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interconfessionnelle des contenus religieux, c’est-à-dire présenter ou inclure 

dans le cadre curriculaire des valeurs religieuses autres que les siennes et mettre 

en évidence les valeurs et les principes communs qui sous-tendent toute religion.  

L’un des principaux objectifs de la recherche est de préparer l’élève à une 

société diversifiée de point de vue religieux dans le contexte de la tolérance et de 

l’éducation interculturelle. Cet objectif peut être atteint par la revision des 

contenus curriculaires qui puissent inclure à la fois les valeurs de la religion de 

base et d’autres valeurs religieuses en fonction de la diversité ethnoculturelle et 

multiconfessionnelle de l’espace scolaire. Ce fait sera réalisé par l’identification 

des éléments similaires existant au niveau de plusieurs religions et qui 

trouveront leur place dans le curriculum. L’éducation religieuse, dans la 

perspective du principe interculturel, vise à réaliser une éducation dans l’esprit 

de la reconnaissance et du respect des différences qui existent dans le cadre de 

plusieurs religions; elle ne fait pas référence à l’éducation pour une religion 

particulière, ignorant ou niant les valeurs sur lesquelles sont fondées les autres 

religions. Valoriser les différences dans la communauté multiconfessionnelle 

c’est un axiome procédural de la plus haute importance. 
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Rezumat. Interacțiunile cu elevii subliniază beneficiile 

interdisciplinarității. Necesitatea abordării interdisciplinare are la bază 

problemele științei, a vieții sociale și derivă din imposibilitatea și nejustificarea 

segregării  diferitelor arii curriculare sau a disciplinelor de studiu. 

Interdisciplinaritatea creează contexte facile pentru formarea-dezvoltarea-

exersarea competențelor. Scopul abordării interdisciplinare este dezvoltarea 

competențelor elevilor.  
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Abstract. The interaction with students emphasizes the benefits of 

interdisciplinary work. The necessity for an interdisciplinary approach is based 

on the problems of science, social life and derives from the unjustified 

segregation of different curricular areas or study disciplines. Interdisciplinarity 

creates efficient contexts for creating-trening-developing skills. The purpose of 

the interdisciplinary approach is to develop pupils’ skills. 

Keywords: interdisciplinarity, skills, students 

 

În societatea contemporană cunoaşterea se află într-un proces continu, 

explozia informaţională conduce nu numai la creşterea cantitativă a 

cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la integrare. Problemele concrete de viaţă, ce 

trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat şi nu pot fi soluţionate decât 

apelându-se la cunoştinţe, deprinderi, ce nu sunt încadrate în contextul strict al 

unuei discipline de studiu. Pentru ca elevii să facă faţă solicitărilor lumii 

contemporane, trebuie să le formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide şi 

eficiente între discipline, de a colecta, sintetiza şi de a pune la lucru împreună 

cunoştinţele dobândite. 

 Abordarea interdisciplinară a predării-învățării-evaluării creează 

formarea unor cunoștințe, capacități, atitudini, adică competențe transferabile, 

utile pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor. Abordarea 

interdisciplinară a conținuturilor poate fi totodată motorul învățării pe toată 

durata vieții, deoarece acest tip de abordare are impact asupra formării 

competențelor, neplafonându-se doar la memorarea de cunoștine.  

Pe baza ideilor din introducere, se va defini interdisciplinaritatea conform 

Dicționarului explicativ a limbii române, se vor prezenta pe scurt concepte 

privind valențele interdisciplinarității, se va defini noțiunea de competență pe 

baza Programelor Școlare din România și se va jalona impactul 

interdisciplinarității asupra formării competențelor la elevi. 

Conform Dicționarului explicativ a limbii române, interdisciplinaritatea 

înseamnă transferul de concepte dintr-o disciplină în alta cu scopul de a permite 

abordarea mai adecvată a problemelor de cercetare [4]. Această definiție poate fi 

completată cu conceptele filozofice și pedagogice ale lui J. J. Rousseau, R. 

Steiner, J. Dewey, L. Ciolan și C. Cucoș din perspectiva funcționalității și 

necesității abordării interdisciplinare. 

 Necesitatea abordării interdisciplinare este susținută încă din secolul al 

XVIII -lea de către J. J. Rousseau prin nevoia implementării unui curriculum 

bazat pe experiențele vieții cotidiene ale educabilului, ținând cont de nevoile și 
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interesele individului, însă el nereușind să-și implementeze ideile lui în 

curriculumul delimitat pe discipline distincte. În secolul al XIX-lea filozoful R. 

Steiner și filozoful, psihologul și pedagogul J. Dewey susțin necesitatea 

interdisciplinarității. R. Steiner își implementa concepțiile în alternativa 

educațională Waldorf, care are la bază libertatea copilului și cunoașterea 

integrată a mediului înconjurător prin activități aplicativ-participative. J. Dewey 

propune învățarea pe bază de proiect, adică descoperirea holistică al unui 

subiect. În concepția lui, învățarea este strict legată de experiențe reale, 

nedivizate pe discipline de studiu [6]. De exemplu, prin exercițiul de coasere al 

unui nasture, elevul își poate însuși o serie de cunoștințe precum istoria 

materialelor folosite, provenința lor, modul de prelucrare, algoritmul operației, 

aplicând cunoștințe de istorie, matematică, educație tehnologică, geografie.   

În prezent, nevoia abordării interdisciplinare este susținută de L. Ciolan, 

definind-o drept intersectare a diferitelor arii disciplinare care presupune 

interacțiunea deschisă între anumite competențe sau conținuturi interdependente 

dintre două sau mai multe discipline [1, p. 126] .  

C. Cucoș definește interdisciplinaritatea ca o formă de cooperare între 

discipline diferite cu privire la o problematică, a cărei complexitate nu poate fi 

surprinsă decât printr-o convergență și o conturare prudentă a mai multor puncte 

de vedere [3, p. 123].   

Cei doi teoreticieni contemporani subliniază prin abordare 

interdisciplinară nu doar corelarea conținuturilor, ci și dezvoltare competențelor. 

Conform definițiilor date de L. Ciolan și C. Cucoș putem ajunge la concluzia că 

organizarea conținuturilor prin legături dintre diferite arii curriculare este 

benefică, însă o importanță majoră are scopul acestor legături, scop care este 

dezvoltarea eficientă a competențelor. Este benefic ca elevul să dobândească 

competențe care îl fac capabil să se integreze în societate. În acest scop, o 

perspectivă actuală este proiectarea unităților de învățare pornind din mediul 

apropiat al elevului, în manieră interdisciplinară, bazată pe competențe. 

În învățământul primar, unitățile de învățare oferă numeroase ocazii de 

abordare interdisciplinară, prin care elevul este stimulat să soluționeze probleme 

complexe prin cunoașterea de noi informații, înțelegerea și selectarea 

informațiilor, utilizarea, analiza, sinteza și evaluarea informațiilor. Acest demers 

are impact asupra formării competențelor elevilor. 

Dicționarul explicativ a limbii române definește competența ca fiind 

capacitatea cuiva de a se pronunța asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoașteri 

adânci a problemei în discuție [4].  În pedagogie, conform Programelor Școlare 
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din România, “competența este conturată ca ansambluri structurate de 

cunoştinţe, abilităţi și atitudini dezvoltate prin învățare care permit rezolvarea 

unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale în context 

particulare diverse” [5]. 

Prin noțiunea de competență, se poate sublinia aspectul că aceasta nu este 

limitată de cunoștințe în comparație cu cultura generală, prin urmare 

competențele se pot transfera pe o arie mai mare, ducând la aplicativitate. 

În cazul competențelor este vorba despre construcții psihologice unde 

modurile învățării, dezvoltării cognitive și proceduale în mare parte sunt bazate 

pe moștenirea genetică. Capacitățile, deprinderile și atitudinile se organizează 

într-un sistem specific. Ținând cont de factorii ereditari, competențele se 

dezvoltă în mare parte în mod natural prin interacțiunile cu mediul înconjurător, 

mediu, care nu abordează discipline de studiu în manieră segregată. Din acest 

considerent, este oportună abordarea interdisciplinară a materiei de studiu, 

dezvoltând competențele elevilor într-o manieră cât mai apropiată de realitate, 

de viața cotidiană [2]. De exemplu, ne putem gândi la gradul ridicat de 

complexitate al învățării unei limbi străine pe care educabilul nu-l aude în afara 

orelor de studiu în comparație cu  învățarea limbii materne sau în comparație cu 

o limbă străină învățată într-un mediu social în care se vorbește acea limbă. 

Competențele, prin urmare se dezvoltă optim în cazul învățării bazate pe 

experiențele din viața de zi cu zi, în mod interactiv. Interdisciplinaritatea permite 

organizarea învățării pe aceste principii.  

Un alt exemplu de formare-dezvoltare-exersare în manieră 

interdisciplinară a competențelor este ansambul de competențe ale gândirii 

critice care se realizează prin analiza textelor literare (aferentă disciplinei limba 

și literatura română) și științifice (aferentă disciplinei științe ale naturii), prin 

exerciții logico-matematice (aferentă disciplinei matematică), prin cunoștințe de 

istorie și de geografie (aferentă disciplinelor istorie și geografie).  

Formarea, dezvoltarea și exersarea competențelor din aria curriculară Om 

și Societate este foarte greu de realizat dacă istoria, geografia și cultura civică 

sunt privite ca discipline distincte, deoarece între aceste discipline de studiu 

există o relație de coexistență. De exemplu, elevul înțelege foarte greu un aspect 

istoric, dacă acesta nu este delimitat și pe hartă și dacă nu se includ în lecție și 

aspectele moral-spirituale. Acest exemplu solidifică faptul că 

interdisciplinaritatea creează o bază solidă dezvoltării competențelor în manieră 

globală. 
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În concluzie, abordarea interdisciplinară poate fi o soluție în corelarea 

științelor exacte cu aria curriculară limbă și comunicare, om și societate, arte și 

tehnologii în scopul dezvoltării competențelor educabilului. Cu toate acestea, ea 

întâmpină dificultăți care țin în primul rând de mentalitatea cadrelor didactice, 

un posibil motiv putând fi obișnuința de a preda materia de studiu pe discipline 

distincte, fără a mai fi nevoie de o pregătire suplimentară pentru lecție. În pofida 

acestui aspect, ideea abordării interdisciplinare a conținuturilor învățării în 

câmpuri cognitive integrate a învins în fața viziunilor de discipline de sine 

stătătoare, care nu au posibilitatea de a analiza o problemă complexă. 

Prin abordare interdisciplinară cu implicarea elevilor în procesul de 

predare-învățare-evaluare, încurajarea comunicării, valorificarea sarcinilor de 

învățare în grup, transformarea cadrului didactic în facilitator al învățării se 

realizează dezvoltarea competențelor cu un grad ridicat de eficiență. 
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Formarea unei personalităţi inteligente, cu spirit inventiv, capabilă să 

soluţioneze probleme şi să facă faţă cerinţelor societăţii ce se află într-o continuă 

schimbare reprezintă prioritatea politicilor educaţionale la etapa actuală.   

Unul din elementele importante ale dezvoltării personalităţii şi pregătirii 

eficiente pentru viaţă este dezvoltarea intelectuală, în centrul intelectului 

aflându-se gândirea, care orientează, conduce şi valorifică toate celelalte procese 

şi funcţii psihice. Din aceste considerente apare necesitatea dezvoltării acestui 

proces cognitiv superior încă de la vârstele mici.  

M. Zlate susţine că gândirea este trăsătura distinctivă, cea mai importantă 

a psihicului uman, definitorie pentru om ca subiect al cunoaşterii logice, 

raţionale [8, p. 233].  

A. Cosmovici afirmă că gândirea este un proces de mare complexitate. 

Mai firesc ar fi să o considerăm o activitate, fiindcă ea constă într-o succesiune 

de operaţii care duc la dezvăluirea unor aspecte importante ale realității şi la 

rezolvarea anumitor probleme. Când spunem succesiune nu înseamnă că actul 

gândirii trebuie să dureze mult: ca şi in cazul percepţiei, implicarea lor se poate 

realiza extrem de repede, ca şi cum ar fi simultane (când întrevăd soluţia ,,dintr-

o dată”). Alteori, rezolvarea presupune eforturi prelungite, ani de zile - aspect 

subliniat în descrierea actului de creaţie, în care gândirea este inclusă în mod 

organic [2, p. 178].  

P. Popescu-Neveanu defineşte gândirea ca proces cognitiv de însemnătate 

centrală în reflectarea realului care, prin intermediul abstractizării şi 

generalizării coordonate în acţiuni mintale, extrage şi prelucrează informaţii 

despre relaţiile categoriale şi determinative în formarea conceptelor, judecăţilor 

şi raţionamentelor [5, p.55].  

U. Şchiopu şi V. Piscoi susţin că gândirea este procesul psihic prin care 

are loc reflectarea generalizată, abstractizată şi mijlocită a obiectelor, 

fenomenelor şi relaţiilor dintre ele. Fiind un proces superior  de cunoaştere, 

gândirea investighează şi descoperă caracteristicile legice mai complexe şi 

generale ale lumii și vieţii [4, p. 22]. 

M. Golu definește gândirea drept un sistem ordonat de operaţii de 
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prelucrare, interpretare si valorificare a informaţiilor, bazate pe principiile 

abstractizării, generalizării şi anticipării şi subordonat sarcinii alegerii 

alternativei optime din mulţimea celor iniţial posibile [apud 8, p. 235].  

Operaţiile generale ale gândirii sunt acelea care intervin în abordarea şi 

rezolvarea tuturor sarcinilor de cunoaştere, indiferent de domeniu. Bazal, aceste 

operaţii se constituie pe matricea de organizare şi funcţionare a creierului, ca 

sistem specializat de procesare şi utilizare a fluxurilor informaţionale. Cum 

organizarea funcţională a creierului se subordonează diferenţierii şi integrării 

multinivelare, şi procesarea informaţiei va fi realizată printr-o succesiune de 

operaţii corelative.  

M. Golu susţine că analiza, ca operaţie a gândirii, are drept premisă 

neurofiziologică diferenţierea în cadrul sensibilităţii şi activitatea specifică a 

ceea ce numim analizatori. În ordine cronologică, genetică, analizatorii sunt 

primele structuri ale mecanismelor activităţii psihice, care intră în funcţiune şi 

care se maturizează după naştere, făcând posibilă realizarea senzaţiilor. Din 

punct de vedere psihologic, analiza proprie gândirii porneşte de la acţiunea 

directă în plan extern, de descompunere a obiectelor materiale în părţi 

componente. Această acţiune externă, prin repetare îndelungată, se interiorizează 

treptat, transformându-se în operaţie fundamentală a gândirii [3, p.380].  

Sinteza este corelativă analizei şi îi succede în mod necesar în 

discursivitatea gândirii. Ea realizează o transformare inversă, care să 

reechilibreze efectul analizei. Astfel, ea poate fi definită ca operaţie prin 

intermediul căreia se recompune şi se reconstituie pe plan mental „obiectul” 

dezmembrat ulterior prin analiză. Realizându-se în conformitate cu anumite 

criterii logice, produsul sintezei conţine în sine o schemă evaluativă, elementele 

componente dobândind grade diferite de semnificaţie, unele fiind etichetate de 

către  gândire ca principale şi esenţiale, altele - ca secundare şi accidentale, 

având de a face cu un „întreg” filtrat şi reorganizat logic. 

După natura „materialului” asupra căruia se aplică, sinteza poate fi 

unimodală sau individuală şi plurimodală sau categorială. În primul caz, sinteza 

se axează pe un „grup de elemente” modal omogen, aparţinând unui obiect 

individual anume, obţinute în urma unei analize unidirecţionate actuale. În cazul  

al doilea, sinteza se aplică asupra  mai multor grupe diferite de elemente, 

selectând pe cele asemănătoare sau comune şi alcătuind, pe baza lor, un „întreg 

supraordonat, de tip categorical, care va reprezenta nu doar un obiect singular, ci 

o mulţime sau o clasă de obiecte individuale asemănătoare. 

Ca operaţii adiacente, sinteza are ordonarea şi clasificarea. Ordonarea 
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rezidă în a aranja după un anumit plan sau model elementele unei mulţimi date 

dispersat sau grămadă. Clasificarea  rezidă în organizarea pe grupe - mai mici 

sau mai mari - a unei mulţimi de „obiecte” concrete pentru a le menţine mai bine 

„sub control”. 

Comparaţia constă într-o apropiere pe plan mintal a unor obiecte sau 

fenomene cu scopul stabilirii asemănărilor şi deosebirilor dintre ele. De obicei, 

se spune că ea ar consta în stabilirea similitudinilor şi a diferenţelor. De fapt, 

acestea presupun analiză şi sinteză, comparaţia fiind doar domeniul iniţial al 

reflecţiei care necesită alăturarea mintală pentru a putea să stabilească potrivirile 

ori nepotrivirile [2, p. 249].  

Generalizarea necesită o analiză profundă a însuşirilor esenţiale, similare 

pentru toate fenomenele şi obiectele, făcându-se abstracţie de însuşirile 

secundare. Ea valorifică din plin atât rezultatele activităţii analitico-sintetice, cât 

şi pe cele ale abstracţiei. 

Abstractizarea este mediată de analiză şi operaţiile ei subiacente, iar 

suportul ei primar este limbajul. Extragerea şi fixarea informaţiei ce trebuie 

reţinută nu sunt posibile decât prin designare şi conotare verbală; numai apoi se 

poate trece la codificare „dezobiectualizată”, prin semne şi simboluri 

convenţionale formale. Limbajele formale sunt instrumentul principal al gândirii 

abstracte [3].  

Există trei produse fundamentale ale gândirii: conceptele/noţiunile, 

judecăţile, raţionamentele. În viziunea cercetătorului M. Zlate, noţiunea este un 

produs al gândirii, care reflectă proprietăţile generale şi esenţiale ale obiectelor 

şi fenomenelor. Ea e o semnificaţie a cuvântului şi este redată prin cuvânt. În 

noţiuni cunoştinţele noastre despre obiecte şi fenomenele realităţii se 

cristalizează într-un fel generalizat şi abstract. Sub acest raport, noţiunea se 

deosebeşte de percepţie şi prezentarea memoriei: percepţia şi prezentarea sunt 

concrete, plastice, intuitive, iar noţiunea are un caracter generalizat şi abstract, şi 

nici de cum  intuitiv. În procesul de judecată se reflectă legăturile şi realităţile 

între obiecte şi fenomene din lumea înconjurătoare cu proprietăţile şi indiciile 

lor.  

Judecata este un produs al gândirii, care conţine o afirmare sau o negare a 

unor principii ce se referă la obiectele, fenomenele sau proprietăţile lor. 

Judecăţile pot fi generale, particulare şi singulare. În judecăţile generale se 

afirmă ori se neagă ceva referitor la toate obiectele şi fenomenele, care 

reprezintă aceiaşi noţiune de tipul: „toate metalele conduc electricitatea”. 

Judecata dezvăluie conţinutul unei noţiuni. A cunoaşte un oarecare obiect sau 
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fenomen înseamnă să poţi exprima despre el o judecată justă, un conţinut bogat, 

adică să poţi judeca despre el. 

Raţionamentul este un produs al gândirii, în procesul căreia omul, 

comparând şi analizând diferite judecăţi, elaborează o judecată nouă. Omul se 

foloseşte de două feluri de raţionamente: inductive şi deductive. Inducţia este un 

procedeu de raţionare de la judecăţile particulare la una generală, de stabilire a 

legilor şi regulilor generale pe baza studierii şi fenomenelor izolate. Deducţia 

este un procedeu de raţionare de la o judecată generală la una particulară, de 

cunoaştere a unor fapte şi fenomene izolate pe baza cunoaşterii legilor şi 

regulilor generale [2, p. 186].  

Conform concepţiei psihologului elveţian J. Piaget, dezvoltarea mintală 

este văzută ca un proces de construcţie continuă, ca un şir de echilibrări 

progresive. În decursul construcţiei mintale a cunoaşterii există ceva care se 

menţine constant, comun pentru toate stadiile şi vârstele. Elementele care sunt 

constante sunt, după J. Piaget, funcţiile gândirii, iar elementele care se modifică 

sunt structurile acesteia. De exemplu, pentru toate vârstele este comună funcţia 

interesului, ca factor declanşator al acţiunilor. 

O atenţie deosebită este dată, însă, de J. Piaget, structurilor. Structurile 

reprezintă ansambluri de elemente relaţionate spaţio-temporal, cauzal şi 

implicativ (determinativ), ele putând fi statice sau dinamice, cognitive sau 

afective. Structurile joacă rolul de antecedent, suport sau premisă a dobândirii 

oricărei experienţe, rolul de matrice în care se încorporează informaţiile, factorul 

care realizează asimilarea ca dimensiune fundamentală a dezvoltării. 

J. Piaget a demonstrat faptul că operaţiile specifice ale gândirii provin din 

interiorizarea treptată a unor acţiuni pe care copilul le realizează mai întâi în 

mod real, în activitatea de zi cu zi şi apoi prin dezbaterea mintală. Astfel, această 

dezvoltare a operaţiilor gândirii se realizează, spune J. Piaget, de-a lungul unor 

stadii de evoluţie. 

1. Stadiul senzoriomotor (0-2 ani) este primul stadiu în evoluţia copilului; 

primele manifestări ale inteligenţei şi gândirii copilului apar în urma activităţii 

perceptive şi a activităţilor motorii. Copilul va deprinde treptat că el este o 

entitate diferită de lumea exterioară, va realiza faptul că obiectele pot fi mişcate 

cu mâna (va deprinde conceptul de cauzalitate), va învăţa să experimenteze (în 

special prin mişcări) pentru a descoperi lumea şi pentru a-şi atinge scopurile. 

2. Stadiul preoperaţional (2-6 ani) este caracterizat printr-o gândire 

egocentrică; copilul va înţelege greu viaţa din altă perspectivă decât cea proprie. 

De asemenea, gândirea copilului este dominată de animism (lumea este creată 
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pentru copil şi tot ceea ce-l înconjoară este viu şi controlabil) şi de artificialism 

(fenomenele naturale sunt create de oameni). Realismul este, la această vârstă, o 

noţiune absolută, de exemplu numele sunt reale pentru copii, ei neînţelegând că 

acestea sunt doar nişte „etichete” verbale. Tot în acest stadiu copiii încep să 

utilizeze simbolurile (nu să le manipuleze). Copilul începe să înţeleagă obiectele 

ca părţi ale unor grupuri mai largi, face unele clasificări simple, dar cu toate 

acestea ei nu pot gândi într-o manieră logică. Spre sfârşitul stadiului, încep să 

facă diferenţa între realitate şi fantezie şi, de asemenea, încep să înţeleagă 

rolurile de sex. Reversibilitatea, considerată de J. Piaget principala caracteristică 

a gândirii umane exprimă capacitatea de reîntoarcere pe plan mental, la punctul 

de plecare, de a face drumul invers. În această perioadă copilul nu este capabil 

de reversibilitate, deoarece el rămâne încă legat de percepţiile imediate. Acest 

lucru a fost demonstrat prin experimentele privind conservarea substanţei, 

greutăţii şi a volumului. Dacă se toarnă apa dintr-un pahar mai scund şi mai larg 

într-unul mai înalt şi mai strâmt (care are aceeaşi capacitate), copilul va judeca 

că este mai mult lichid în cel de-al doilea pahar pentru că nivelul lichidului este 

mai ridicat. 

3. Stadiul operaţiilor concrete (7-12 ani). În acest stadiu copilul începe să 

gândească logic şi să-şi organizeze gândurile în mod coerent; gândirea lui este 

una situaţională, el neputând să opereze cu unele concepte abstracte. Treptat, 

dispare perspectiva egocentrică. Copilul începe să înţeleagă problemele legate 

de conservarea obiectelor (substanţă, greutate, volum), de reversibilitate, etc. 

4. Stadiul operaţiilor formale (abstracte)durează de la aproximativ 12 ani 

până la maturizarea individului. Uneori, spune J. Piaget, unii subiecți nu ajung la 

acest stadiu, gândirea lor nedepăşind etapa operaţiilor concrete. În această etapă, 

subiectul poate formula ipoteze, le poate testa şi poate da răspuns problemelor. 

Dezvoltarea intelectuală este deplină, personalitatea fiind capabilă de orice 

operaţii ale gândirii [apud 1, p. 42].  

Potrivit abordării piagetiene, între 3 și 6-7 ani, gândirea copilului se află la 

nivel preoperaţional. A fost numit astfel de J. Piaget întrucât copilul nu înţelege 

încă anumite operaţii. Totuşi, stadiul preoperaţional (2-7 ani) se caracterizează 

prin folosirea extinsă a gândirii simbolice sau a capacităţii de reprezentare, 

apărută în stadiul senzorio-motor. Principala caracteristică a gândirii este 

intuitivitatea. Esenţa acestei gândiri este faptul că preşcolarul poate gândi ceea 

ce percepe, dar gândirea lui nu merge mai departe de reprezentarea elementului 

perceput (Osterrieth, 1976). Cu alte cuvinte, gândirea nu dispune încă de operaţii 

şi nu se extinde dincolo de perceptiv. Gândirea este rigidă, neavând posibilitatea 
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reversibilităţii. Preconceptele câştigă generalizare şi precizie pentru că se 

sprijină pe o experienţă perceptivă mai bogată. Comunicarea cu cei din jur 

întăreşte forţa lor integratoare. Dacă la antepreşcolari acestea semnificau colecţii 

sincretice sau exemplare privilegiate, acum ele exprimă în formă subiectivă 

configuraţii de ansamblu constituite pe criterii mai clare şi pe un mare sprijin pe 

reprezentare şi pe un fel de „acţiuni executate în gând” (J. Piaget, 1976). Această 

gândire, care se sprijină mult pe imagini, şi constă în acţiuni imaginate, este 

numită de acelaşi autor, „gândire imagistică”. Ea dispune doar de preoperaţii şi 

de scheme preoperatorii care se reduc practic la nişte intuiţii articulate, la nişte 

echilibrări succesive rezultate din centrări perceptive succesive. Gândirea 

imagistică nu implică necesitate şi rigoare logică. La vârsta de 3-4 ani, copiii 

sunt capabili să înţeleagă reprezentările duale, care presupun recunoaşterea 

faptului că un obiect simbolic, precum o fotografie sau o machetă a unei gări, 

este atât un obiect în sine, cât şi un simbol pentru obiectul pe care îl reprezintă 

(N.C. Guerra, A.A. Williamson, B. Lucas-Molina, 2012). Alături de acest avans 

în reprezentarea mentală, copiii în acest stadiu trec de faza credinţelor legate de 

fiinţe magice şi imaginare, precum zâne, vrăjitoare, vampiri sau goblini, şi încep 

să caute explicaţii logice pentru existenţa unor persoane precum Moş Crăciun, la 

vârsta de 5-6 ani. Aceste tranziţii sunt însă influenţate cultural [apud 7, p. 173].  

Clasificarea îi cere copilului să identifice asemănările şi deosebirile. Ea 

presupune împărţirea lumii în categorii. La 4 ani, majoritatea copiilor poate să 

clasifice după 2 criterii, de exemplu forma şi culoarea. Copiii folosesc această 

capacitate pentru a ordona multe aspecte ale vieţii lor, clasificându-i pe oameni 

drept „buni”, „răi”, „drăguţi”, „urâţi”, etc. (D.E. Papalia et al, 2010). Gândirea 

este precauzală, adică copilul înţelege greşit relaţiile cauzale. într-un experiment 

realizat de J. Piaget, copiilor li s-a cerut să termine nişte propoziţii. în 

propoziţiile realizate mulţi copii au făcut afirmaţii de tipul: „Eu am făcut o baie 

pentru că... după aceea am fost curat”, „Eu mi-am pierdut creionul pentru 

că…eu nu scriu” [apud 7, p. 174].  

Dacă în perioada precedentă de dezvoltare, la vârsta antepreșcolară, la 

copil predomină gândirea concret-acţională, treptat, pe parcursul vârstei 

preşcolare copilul se rupe de la realitatea materială, de la rezolvarea problemelor 

în plan practic, material şi începe a soluţiona situaţiile de problemă în planul 

reprezentărilor. Apare şi se dezvoltă următorul tip genetic de gândire - gândirea 

concret-imaginativă. Se evidenţiază două însuşiri de bază ale imaginilor, a căror 

însuşire asigură trecerea la soluţionarea situaţiilor de problemă în planul gândirii 

concret-imaginative: mobilitatea şi organizarea structurală. Mobilitatea 
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imaginilor se manifestă în capacitatea copilului de a combina şi a îmbina în plan 

psihic diferite părţi componente ale obiectului. Organizarea structurală a 

imaginilor se manifestă în capacitatea copilului de a evidenţia particularităţile 

obiectului şi legăturile cu alte obiecte care sunt importante în procesul de 

soluţionare a problemelor. Diverse probleme care necesită în soluţionarea lor 

utilizarea modelor îl deprind pe copil sa evidenţieze în gândire noţiuni 

generalizate. Mai apoi are loc transferul acestor noţiuni în domenii şi condiţii 

noi. Prin intermediul acestui tip de gândire copiii încep generalizarea propriei 

experienţe, descoperă noi proprietăţi şi legături dintre obiectele din anturaj [6, p. 

52].  

Preşcolarul întâmpină dificultăți în realizarea unor sarcini cognitive, cum 

ar fi: stabilirea egalităţii între două şiruri de elemente, conservarea cantităţii, 

incluziunea claselor, formarea conceptului de număr (fiecare număr este o 

noţiune abstractă, nelegată de obiecte), incapacitatea de a realiza reversibilitatea 

etc.  

Tabelul 1.  

Testarea diferitelor tipuri de conservare  

(după D.E. Papalia et al, 2010, apud 7, p. 176)  

Sarcina de 

conservare 

Ce i se arată 

copilului 

Transformarea Întrebarea pusă 

copilului 

Răspunsul 

obţinut 

Conservarea 

numărului 

2 şiruri egale, 

paralele de 

bomboane 

Sunt mărite 

distanţele 

dintre 

bomboanele 

dintr-un șir 

Amândouă şirurile 

au acelaşi număr 

de bomboane sau 

unul are mai 

multe? 

Şirul mai 

lung are mai 

multe 

Conservarea 

lungimii 

2 beţe 

paralele, de 

aceeaşi 

lungime 

Un băţ e mutat 

mai la dreapta 

Amândouă beţele 

au aceeaşi mărime 

sau unul e mai 

lung? 

Cel din 

dreapta/stân

ga e mai 

lung 

Conservarea 

lichidului 

2 pahare 

identice, cu 

aceeaşi 

cantitate de 

lichid 

Se toarnă 

lichidul dintr-

un pahar, în 

altul mai înalt 

şi mai îngust 

Amândouă 

paharele conţin 

aceeaşi cantitate de 

lichid sau unul 

conţine mai mult? 

Cel mai înalt 

conţine mai 

mult 

Conservarea 

masei 

2 bile de 

plastilină de 

aceeaşi 

Unei bile i se 

dă forma de 

baton 

Amândouă bucăţile 

au aceeaşi cantitate 

de plastilină sau 

Batonul are 

mai multă 
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mărime una are mai multă? 

Conservarea 

greutăţii 

2 bile de 

plastilină de 

aceeaşi 

greutate 

Unei bile i se 

dă formă de 

baton 

Amândouă 

cântăresc tot atât 

sau una cântăreşte 

mai mult? 

Batonul 

cântăreşte 

mai mult 

Conservarea 

suprafeţei 

2 iepuri de 

jucărie, 2 

cartoane 

(câmpuri cu 

iarbă), cuburi 

(=hambarele 

de pe câmp) 

Cuburile sunt 

rearanjate pe 

una din table 

Amândoi iepurii au 

aceeaşi cantitate de 

iarbă să mănânce 

sau unul are mai 

multă? 

Cel cu 

cuburile mai 

apropiate 

între ele are 

mai multă 

Conservarea 

volumului 

2 pahare cu 

apă, 2 bile de 

plastilină de 

aceeaşi 

mărime  

Unei bile i se 

dă formă de 

baton 

Dacă punem 

batonul înapoi în 

pahar, apa va 

ajunge la acelaşi 

nivel în amândouă 

paharele sau într-

unui va ajunge mai 

sus? 

Apa din 

paharul cu 

baton va 

ajunge mai 

sus 

 

Suntem de părere că procesul dezvoltării gândirii copiilor din 

învăţământul preșcolar se derulează eficient dacă sunt respectate anumite 

condiții psihopedagogice:  

- realizarea unei corelaţii depline dintre activitatea de dezvoltare personală 

cu cea de evaluare psihologică; 

- dezvoltarea gândirii în cadrul tuturor activităților didactice, 

extradidactice, a diverselor momente de regim, în cadrul cărora vor fi 

implementate tehnologii psihopedagogice relevante dezvoltării respectivului 

proces cognitiv superior (metode, tehnici, procedee, mijloace, forme) cu divers 

grad de dificultate, prin gradarea acestora de la simplu la complex; 

- respectarea particularităților de vârstă și individuale ale copiilor; 

- implicarea părinților în dezvoltarea gândirii preșcolarilor prin 

valorificarea parteneriatului educațional grădiniță-familie. 

Precum afirmam anterior, este necesar să urmărim dezvoltarea gândirii 

preşcolarilor în cadrul tuturor activităţilor didactice. De exemplu, în cadrul 

activităţii axate pe educația pentru limbaj și comunicare vom înainta copiilor 
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următoarea sarcină didactică: Ascultă următoarele propoziţii. Gândeşte-te cum 

să schimbi ordinea cuvintelor, astfel încât afirmaţiile să fie corecte: După 

noapte, vine seara. După toamnă vine vara. Sandu a construit din ele o casă şi a 

scos cuburile din cutie. Cristina s-a dus să se spele şi s-a trezit. 

La activităţile de formare a reprezentărilor matematice elementare 

orientăm preşcolarii mari spre rezolvarea următoarelor tipuri de raţionamente: 

• Iepuraşii au mâncat o varză şi un morcov. Iepurele cel cenuşiu nu a mâncat 

varza. Iepurele cel alb nu a mâncat morcovul. Ce a mâncat fiecare iepure? 

• Mingea, piramida şi titirezul se află pe câte un raft. Mingea nu se află pe 

raftul din stânga, nici pe cel de jos. Piramida nu e pe raftul din mijloc, nici pe 

cel de jos. Înseamnă că mingea se află pe raftul de jos, piramida pe cel de 

sus, iar titirezul stă pe raftul din mijloc.  

• Maria, Olguţa şi Lucia desenează. Maria nu desenează cu acuarele sau cu 

creioane. Olguţa nu desenează cu acuarele sau cu carioci. Cu ce desenează 

fiecare fetiţă?  

Dat fiind faptul că gândirea copilului de vârstă preşcolară este concret-

intuitivă, rezolvarea acestor raţionamente este posibilă prin utilizarea 

mijloacelor didactice imagistice și audio-vizuale care ilustrează situaţiile 

propuse copiilor. 

În cadrul activităţilor ce vizează educația pentru mediu le propunem 

copiilor să continue enunţurile despre lumea înconjurătoare. Situaţiile propuse 

copiilor spre a fi analizate şi completate: a) Maimuţelor le plac bananele. 

Ştrengăriţa este maimuţă, deci... . b) Toate maşinile au roţi. Basculanta este 

maşină, deci... . c) Toţi copacii au rădăcină. Pinul este copac, deci... . d) Toţi 

peştii ştiu să înoate. Bibanul este peşte, deci... . De asemenea, pot fi realizate cu 

preșcolarii diverse experiențe, descrise de J. Piaget. Obiectivul urmărit: 

dezvoltarea capacității de deducție. Timpul desfășurării experienței: 6 minute. În 

fața copiilor se pun două pahare A1 și A2, având formă și dimensiuni identice, 

care sunt umplute cu lichid colorat exact până la același nivel. Egalitatea este 

constatată perceptiv. Lăsând în continuare paharul A1 ca „martor” se varsă din 

lichidul A2 în două pahare mai mici B1 și B2 de formă diferită. Copiii sunt 

întrebați unde este mai mult lichid în aceste două pahare: B1 și B2 sau în 

paharul A1. 

Urmărim dezvoltarea gândirii copiilor în cadrul tuturor momentelor de 

regim. În timpul plimbărilor pot fi analizate cu preşcolarii o serie de situaţii în 

cadrul cărora aceștia vor fi puşi în situaţia de a identifica veridicitatea unor 

afirmaţii sau corectitudinea unor idei. De exemplu, se oferă preşcolarilor 
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următoarele tipuri de sarcini didactice: a) Spuneţi dacă Andrei gândeşte corect. 

Argumentaţi răspunsul. Andrei zice: „Eu pot înota. Dan poate şi el să înoate. 

Gabriel - la fel. Deci, toţi băieţii pot să înoate?”; b) Apreciaţi dacă Mihaele are 

dreptate. Ea spune „Bunica mea locuieşte la ţară, la fel ca cea a Sandei şi 

precum cea a Cristinei. Înseamnă că toate bunicile locuiesc la ţară.”. 

Tot pe parcursul plimbării preşcolarii sunt implicați în activităţi de 

observare a realităţii şi de comparare a diverselor obiecte. De exemplu: a) Dacă 

panglica este mai lată decât şiretul, atunci şiretul...; b) Dacă un bloc cu multe 

etaje este mai înalt decât o căsuţă, atunci ...; c) Dacă tata este mai înalt decât 

fiul, atunci acesta ...; d) Dacă automobilul circulă mai repede decât bicicleta, 

atunci ... etc. 

Utilizarea de către educatori și părinți a diverselor metode precum jocul 

didactic, exercițiul, facilitează dezvoltarea cu succes a gândirii preșcolarilor. De 

exemplu, jocul „Găseşte şi compară” oferă reale posibilităţi de dezvoltare la 

copii a capacităţii de a compara. Preșcolarilor li se propun seturi de imagini 

perechi după care ei trebuie să găsească obiectele asemănătoare şi să numească 

ce formă au. Ulterior, se complică sarcina jocului, copiii fiind puşi în situaţia de 

a identifica asemănările şi deosebirile dintre două obiecte distincte. De exemplu, 

compară pixul cu creionul, cartea cu caietul, trunchiul cu copacul, avionul cu 

pasărea etc.  

Jocul „Numeşte cu un singur cuvânt” vizează dezvoltarea capacităţii de a 

generaliza şi de a aplica noţiuni integratoare. Copiilor se propune un set de 

imagini ce aparţin aceleiaşi categorii integratoare, fiind rugați să numească 

grupa respectivă. Pentru fiecare răspuns corect se acordă un jeton sau un alt 

obiect: o floare confecţionată din hârtie colorată, un cerc etc.. Iese învingător 

copilul care a acumulat cel mai mare număr de jetoane.   

Prin utilizarea jocului „Găseşte cuvintele asemănătoare” vom asigura 

dezvoltarea gândirii verbal-abstracte. Copiilor li se va propune câteva seturi de 

cuvinte. De exemplu: 1. Automobil, blană, pene, volan, prieten, tractor. 2. 

Bicicletă,  soare, perdea, cizme, ţepos, maşină, vânt. 3. Cratiţă, buton, revistă, 

cuţit, avion, umbrelă, tigaie. 4. Fustă, dulap, cană, cămaşă, băiat, trandafir. Se 

citește mai întâi primul şir de cuvinte. Copiii sunt direcţionaţi să atragă atenţia în 

primul rând la cuvântul iniţial din şir. Pe măsură ce aud şi alte cuvinte trebuie să 

le identifice pe cele asemănătoare (adică din aceeaşi categorie de generalizare). 

De exemplu, în primul şir cuvintele sunt automobil şi volan, în al doilea şir 

cuvintele identificate sunt bicicletă şi maşină, ambele făcând parte din categoria 
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transporturilor. Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte un jeton și iese 

învingător copilul care a acumulat cel mai mare număr de jetoane.  

Dezvoltarea gândirii verbal-abstracte este obiectivul jocului intitulat 

„Există/Nu există”. Iniţiatorul jocului trebuie să numească o situaţie oarecare. 

Dacă afirmaţia este adevărată, copiii bat din palme, iar dacă este falsă trebuie să 

se abţină din aplaudat. Cine greşește, era expulzat din joc. Învingători se 

consideră copiii care s-au menţinut pe o perioadă mai îndelungată de timp. 

Ulterior, se transformă afirmaţiile false în adevărate. Situaţiile propuse 

preşcolarilor: Masa merge prin casă. Pisica se plimbă graţioasă pe acoperiş. 

Cocoşul latră la trecătorii de pe stradă. Iarna înfloresc copacii şi se coc merele. 

Fetele dansează elegant cu partenerii lor. Trenul zboară iute ca gândul. Gândul 

zboară iute ca trenul. Noaptea străluceşte soarele pe cer. 

Exercițiul „Numește opusul” are ca obiectiv dezvoltarea gândirii verbal-

abstracte, formarea capacității de a realiza analogii, de a elucida cuvintele aflate 

în opoziție. Timpul de desfășurare constituie cinci minute. Copiilor li se prezintă 

enunțuri din care este exclus ultimul cuvânt, iar aceștia vor identifica ce cuvânt 

lipsește. Variante de enunțuri: Fratele este un băiat, sora este ... . Pasărea zboară, 

peștele ... . Câinele latră, pisica ... . Vara plouă, iarna ... . Noaptea este întuneric, 

ziua este ... . Barca plutește, mașina ... . Mănânci cu gura, asculți cu  ... . 

Mergem cu picioarele, lucrăm cu ... . Crescând, băieții devin bărbați și fetele 

devin ... . 

Considerăm valorice în dezvoltarea gândirii preșcolarilor tehnicile 

didactice precum: Cubul, Pălăriile Gânditoare, Diagrama Venn, Ciorchinele, 

Graficul T etc. 

În vederea optimizării procesului dezvoltării gândirii copiilor considerăm 

importantă valorificarea de către educatori și părinți a studiilor realizate de către 

diverși cercetători. De exemplu, privind interiorizarea acţiunilor concrete şi 

transformarea acestora în operaţii specifice, care a fost pusă în evidenţă de către 

psihologul rus Гальперин П.Я., folosind ca exemplu învăţarea operaţiei de 

adunare.  

Prima fază este una în care pedagogul le demonstrează copiilor 

modalitatea de realizare a operaţiei; de exemplu, li se prezintă copiilor două 

mulţimi de beţişoare, sunt numărate beţişoarele din fiecare mulţime, apoi acestea 

se amestecă şi la sfârşit se numără beţişoarele din grămada mare. 

A doua fază este una de familiarizare a copilului cu acţiunea. Copilul va 

manevra, în mod direct beţişoarele şi va realiza exact aceleaşi activităţi pe care 

le-a realizat învăţătorul. 
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În cea de-a treia etapă, copii nu vor mai manevra în mod direct obiectele 

(beţişoarele), în această fază, denumită faza operaţiilor concrete, copiii vor 

realiza aceeaşi acţiune pe plan verbal, adică vor spune: „X mere plus Y mere 

egal cu Z mere”. Se observă că deja începe variaţia materialului, copilul 

începând să facă operaţia cu alte obiecte decât beţişoarele. 

În cea de-a patra fază, începe interiorizarea operaţiei. Copilul nu va mai 

rosti cu glas tare operaţia, ci va realiza în minte adunările, dar o va face tot la fel 

de rar ca şi cum le-ar rosti cu glas tare. Acest lucru poate fi observat la unii copii 

atunci când mişcă uşor din buze, fenomen care poartă numele de exteriorizare a 

vorbirii interioare. 

Ultima fază este cea a interiorizării depline. Calculul se automatizează, 

iar adunarea se face rapid şi schematic. Nu se mai utilizează limbajul extern ci 

se utilizează o altă importantă formă a limbajului – limbajul intern. 

În mod evident, nu este necesară trecerea prin toate aceste faze pentru 

interiorizarea operaţiilor. Unii subiecți pot trece peste unele etape pentru a 

ajunge direct în faza interiorizării. 

Interiorizarea operaţiilor permite realizarea unor aspecte deosebit de 

importante. Ne referim aici la apariţia posibilităţii de realizare a experimentelor 

mintale. Prin realizarea acestora, avantajele care apar sunt numeroase: a) e mai 

uşor şi mai ieftin de imaginat un experiment decât de realizat în mod real; b) 

imaginându-se modificările se pot evita încercările inutile; c) prelucrările 

mentale pot acoperi o mare varietate de aspecte şi în plus, variaţia materialului 

conduce la dezvoltarea gândirii în ansamblu [apud 1, p. 44].  

 

Concluzii: 

• Gândirea reprezintă procesul cognitiv de însemnătate centrală în reflectarea 

realului care oferă posibilitatea înţelegerii legităţilor lumii, a legăturilor de 

cauză-efect în natură şi în viaţa social-istorică, a cărui produs se codifică în 

noțiuni, judecăți, raționamente. 

• Gândirea este procesul cognitiv superior de mare complexitate care constă 

într-o succesiune de operaţii (analiză, sinteză, comparare, generalizare, 

abstractizare) ce duc la dezvăluirea unor aspecte importante ale realităţii şi la 

soluţionarea anumitor probleme. 

• Procesul dezvoltării gândirii preșcolarilor se realizează cu succes atunci când 

acesta se derulează într-un sistem continuu, fiind raliat la particularităţile de 

vârstă şi individuale ale copiilor, asigurându-se corelaţia deplină dintre 

activitatea de dezvoltare personală și cea de evaluare psihologică, 
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implementarea celor mai relevante tehnologii psihopedagogice clasice și 

moderne cu impact major în dezvoltarea respectivului proces cognitiv. 
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Repercusiunile stresului asupra coeficientului de inteligenţă a 

adolescenţilor 

Lora Moșanu-Șupac, doctor, conferențiar universitar 

Diana Coșcodan, doctor, conferențiar universitar, UST 

 

Summary: The article presents data regarding the manifestation of the 

intelligence quotient at teenagers in quite difficult circumstances and under the 

action of the emotional stress. Despite the fact, that intelligence determines 

either the success or the failure of a person in the society, it is not studied 

sufficiently. As a result of testing the teenagers, it was established that stress had 

a good impact on their intelligence quotients. The most notable changes of the 

IQ were determined for the girls, even though they are not in the VI-th cluster - 

outstanding capacities. For those children from the clusters with the same value, 

the flexibility of the intelligence’s manifestation, which is highlighted, in 

general, by the cognitive abilities of assimilation, examination, utilization, 

realization of information, the way of thinking in stressful situations varies. 

Cuvinte cheie: inteligență, coeficient de inteligență, grad de stresare, stres 

de menajare, adolescenți, stresostabilitate. 

Omul „consumă” aproximativ o treime din viaţă pentru a deveni matur. El 

se maturizează biologic şi psihologic, obţinând un fundament al educaţiei. 
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Scopul educaţional constă în formarea unei personalităţi complete, armonioase, 

flexibile evenimentelor vieţii [2]. 

Sistemul educaţional actual este într-o perioadă de trecere de la educaţia 

propriu-zisă informativă la formativă. Educaţia tradiţională nu mai satisface 

necesităţile actuale, de aceea se solicită o altă educaţie - dinamică, formativă, 

legată de schimbarea sistemului. Sistemul tradiţional se axa pe conţinuturi, 

actualmente informaţia e însoţită de o accelerare a uzării prin salturi de noutăţi. 

Nu se mai poate pune accent pe conţinuturi, pe informaţii. Omul are nevoie de 

repere concrete. Un individ format bine va poseda tehnicile şi strategiile de 

orientare în lumea culturii, va reuşi să se informeze corect folosind informaţia 

stocată în biblioteci, arhive, computere etc. [5].  

 Modificarea sistemului de instruire în instituţiile preuniversitare a mărit 

influenţa multor factori asupra capacităţii de muncă şi stării de sănătate a 

elevilor. Pe parcursul anului de studiu capacitatea de muncă a elevilor se 

modifică sub influenţa multitudinii de factori: sarcina şcolară, calitatea predării, 

capacităţile individuale ale copiilor, organizarea regimului şcolar, alternarea 

muncii cu odihna, durata somnului, organizarea alimentaţiei etc. O influenţă 

mare asupra capacităţii de muncă intelectuală îi revine stării activităţii sistemului 

nervos central, în deosebi excitaţiei emoţionale [7]. Un rol deosebit asupra 

reușitei academice și pregătirii pentru activitatea viitoare de muncă o are nivelul 

de inteligență a tinerilor. 

Inteligenţa este o problemă insuficient studiată cu toate că nivelul ei 

determină succesul şi insuccesul personalităţii în societate. Deşi cele dintâi 

investigaţii au fost întreprinse încă la începutul primului deceniu al sec. XX, 

totuşi la momentul actual, fondul surselor ştiinţifice nu dispune de studii de 

estimare a exteriorizării inteligenţii. 

Actualitatea evaluării gradului de inteligenţă este incontestabilă, deoarece, 

după cum se ştie, dezvăluirea legilor naturii şi societăţii, crearea valorilor 

materiale, şi culturale, progresul tehnic şi social se bazează, în primul rând, pe 

volumul de cunoştinţe acumulat, pe motivaţii şi conduită, care şi determină acest 

proces psihosocial. Odată cu dezvoltarea ştiinţei, tehnicii şi culturii, modificarea 

condiţiilor de activitate, necesitatea cercetării legităţilor de formare şi 

manifestare a  inteligenţei în scopul soluţionării problemelor, din ce în ce mai 

complexe, cu care se confruntă societatea, este în creştere. Toate acestea atestă 

intensificarea interesului specialiştilor din diverse ramuri ale ştiinţei: psihologie, 

pedagogie, fiziologie, sociologie, medicină, filosofie etc pentru acest proces 

psihosocial.  Un aport imens în domeniul dat aparţine savanţilor A. Binet 
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(1905), D. Wechsler (1958-1961), J. Piajet (1965-1969), D. Guiilford (1967), P. 

Popescu – Neveanu (1978), A. Anastazi (1982), В. Камаренко (1990) etc. prin 

elaborarea bazelor teoretice de tratare a inteligenţei şi a metodelor de estimare a 

ei. 

Analiza literaturii relevă, pe de o parte, importanţa studieri  formării şi 

exteriorizării, perfecţionării metodelor, problemelor şi procedeelor de  

diagnosticare a inteligenţei, pe de altă parte, lipsa unei opinii unanim acceptate 

referitoare la rolul factorilor genetici, fiziologici şi ai mediului ambiant, a 

condițiilor de activitate, inclusiv a celor stresogene în evaluarea inteligenţei. În 

activitatea medicală, educațională, selecţiei şi orientării profesionale în ţările 

economic înalt dezvoltate Anglia, SUA, Germania, Franţa, Japonia, se utilizează 

pe larg determinarea capacităţilor generale şi a gradului de dotare intelectuală, 

pe când în țara noastră, din cauza neconştientizării importanței diagnosticării 

aptitudinilor elevilor, studenţilor nu s-au efectuat investigaţii speciale, deşi au 

fost realizate unele studii de estimare a exteriorizării unor  componente ale 

inteligenţei [6, 1]. 

Reieşind din cele relatate ne-am propus ca scop studierea manifestării 

coeficientului de inteligenţă la adolescenţi cu diferit grad de stresare. 

Pentru realizarea sarcinilor trasate investigaţiile au fost efectuate în liceul 

”Natalia Dadiani” din orașul Chișinău. În investigaţii au fost incluse 33 

persoane, 12 fete şi 21 băieţi în vîrsta de 18-19 ani, care conform clasificării T. 

Furdui şi col., (1994) se află în perioada de dezvoltate etativă - Perioada 

înfloririi biologice. 

Persoanele investigate au trecut practic perioada de adaptare la condiţiile 

de activitate în liceu, aflîndu-se o perioadă de doi ani şi mai bine la studii. 

Studiul situației familiare a adolescenților ne-a dat posibilitate să stabilim, că 

12% din elevi locuiesc în familii de intelectuali; 2% - familii de şomeri; 18% - 

familii mixte (muncitori şi intelectuali); 68% - familii de muncitori. 

Investigațiile au fost efectuate în condiții normale de activitate și sub influența 

stresului de menajare. Drept factor stresogen pentru liceeni a fost considerat o 

lucrare de control la biologie dată drept probă de control de la MECC. Gradul de 

stresare a fost apreciat după puls, transpiraţia palmelor, conform metodelor de 

apreciere a stărilor stresogene elaborate de T.Furdui şi col.,(1994) și în baza 

indicilor fiziologici - frecvența contracțiilor cardiace, tensiunea arterială sistolică 

și diastolică, înregistrare prin metode tradiționale și tehnologii moderne digitale 

(Neulog) și masa corporală stabilită prin cântărire. Calcularea nivelului de 

stresare s-a efectuat după metoda Şeih-Zade Iu.R. şi col., (2000 ). 
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Determinarea nivelului de inteligenţă la adolescenţi a fost realizată prin 

testare, utilizând testul  Kaufman, Alan S. ,  et. al. (2002).  Elevilor li s-a propus 

un test de inteligenţă pentru categoria de vârstă corespunzătoare Testarea s-a 

realizat timp de 45 de minute în condiţii confortogene și stresogene de menajare. 

Răspunsurile la itemii probelor destinate condiţiilor se cotau cu un punct pentru 

varianta corectă şi zero puncte - nerezolvată. Scorul punctelor acumulate a fost 

transformat într-un coeficient al inteligenţei, ceea ce exprimă amplasarea 

individului într-o ierarhie intelectuală. 

Sistemul cardiovascular este unul  din cele mai reactive și vulnerabile 

sisteme funcţionale ale organismului, schimbările căruia pot fi înregistrare destul 

de uşor prin utilizarea aparatajului accesibil, obținând date adecvate. Anume 

datele înregistrate referitoare la activitatea sistemului cardiovascular în condiții 

normale de activitate și condiții stresogene de menajare (stres emoțional) ne-au 

permis aprecierea nivelului de stresare a adolescenților, care are influență 

diferită asupra activității intelectuale a lor. Este cunoscut faptul, că stresul 

excesiv este cel care poate induce dereglări funcționale, iar la acțiuni mai 

îndelungate -  maladii [8],  pe când acțiunile stresogene de menajare sunt un act 

mobilizator pentru organism, în același timp și pentru sistemul nervos central, 

care are ca urmare îmbunătățirea activității proceselor cognitive [4].  

În urma evaluării nivelului de stresare asupra organismului tinerilor  s-au 

conturat două clastere: clasterul I-S<1,12(u.c) - corespunde nivelului normal de 

stresare și este tipic pentru condiţiile  confortogene de activitate, care includea 

24% din băieții investigați, şi clasterul II-S>1,12(u.c) - care includea 76% (Fig. 

1,a). La ei s-a înregistrat o stresoreactivitate sporită la acțiunea factorului 

stresogen, dar nu depășea limtiele care sunt înregistrate în condițiile stresului de 

menajare. Natural ca la fiecare dintre aceste clastere manifestarea nivelului de 

inteligență va fi diferită. 

Studiul influenței stresului de menajare asupra organismului fetelor a 

evidențiat de asemenea două clastere, similare bieților. În clasterul I-S<1,12 s-au 

plasat 17% din fetele cu stresostabilitate la acțiunea stresului de menajare. În 

ambele condiții de activitate ele vor putea coordona activitatea sa emoțională și 

mai puțin nivelul lor de inteligență va putea fi modificat. Clasterul II - care este 

şi cel mai reprezentativ, a inclus 83% din adolescentele investigate (Fig. 2,b), și 

denotă o stresoreactivitate sporită la ele. 
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a        b 

Fig. 1. Distribuirea procentuală a băieților (a) și fetelor (b) conform 

nivelului de stresare emoţională 

Așadar, evaluând nivelul de stresare a adolescenților s-au stabilit  doar 

două clastere pentru ambele sexe. Cel mai reprezentativ claster la băieţi şi fete s-

a estimat clasterul II S>1,12 (u.c), care denotă reactivitatea sporită a 

organismului la factorul stresogen emoțional de menajare. Datele indică că 

fetele-  adolescente, la această vârstă,s e caracterizează printr-un nivel de stres 

mai sporit față de băieți, ele posedând un spirit critic, fiind mai responsabile și 

nu mai acceptă orice părere, numai pe baza autorităţii morale a celor pe care o 

susţin. Ele caută să analizeze singure justeţea ideilor, a opiniilor şi a aprecierilor 

altora, hotărâtoare fiind argumentaţia logică, totodată ele repede se enervează, 

pierd interesul, sunt cuprinse de o stare confuză. La acţiunea stresului se 

modifică agresivitatea adolescenţilor, creşte mobilitatea conduitei, adică se 

măreşte excitabilitatea. Starea indusă de acțiunile stresogene influențează indicii 

cognitivi ai copiilor, având o reflectare specifică și asupra inteligenței lor. 

Inteligenţa reprezintă capacitatea generală de a rezolva în mod optim 

problemele, aptitudinea de a face faţă tuturor obligaţiilor care cer o oarecare 

facultate de adaptare, un spirit de observaţie, de deducţie logică etc. 

Manifestarea  inteligenţei la elevi este determinată de dezvăluirea legilor naturii 

şi societăţii, crearea valorilor materiale şi culturale, progresul tehnic şi social, 

toate fiind bazate pe volumul de cunoştinţe acumulat, motivat pe parcursul 

anilor de studiu. 

În scopul optimizării procesului de studiu este necesar de a cunoaşte 

manifestarea inteligenţei la elevi atât în condițiie de activitate relative 

confortogene, cât și cele stresogene de menajare, condiții care mereu însoțesc 

procesul educational.  Rezultatele înregistrate de către noi au fost utilizate la 

exprimarea numerică a nivelului coeficientului inteligenţei, la determinarea 

flexibilitaţii copiilor din clastere. În conformitate cu rezultatele obținute ale  

testării respondenții se repartizează în 6 clastere. Adolescenții investigați în 
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cadrul cercetării noastre numeric și nominal s-au repartizat diferit, nu totdeauna 

reprezentând toate clasterele, în ambele condiții de activitate. 

Evaluând coeficientul de inteligenţă, la băieţi din cele şase clastere s-au 

evidenţiat, cel mai reprezentativ trei,  clasterul II - mediu ce a inclus 19% din 

adolescenti, clasterul IV –î nalt într-o componenţă de 24% şi clasterul V - foarte 

înalt cu 43% din ei. Însa pentru clasterul I-foarte mic şi VI - capacităţi deosebite 

au revenit câte 5% pentru fiecare. Cel mai puţin reprezentativ a fost clasterul III 

- peste medie, cu o componenţă de 4% (Fig. 2,a). 

   

   a      b 

Fig. 2. Distribuirea procentuală a baieţilor (a) și fetelor (b) conform exteriorizării 

coeficientului de inteligenţă în condiții relativ confortogene 

La fete, însa din cele VI clastere, s-au manifestat doar patru. Cel mai 

reprezentativ fiind clasterul III - peste medie cu 42%. Clasterele I şi II au inclus 

cite 25% din cei investigaţi. De asemenea s-a estimat şi clasterul V - foarte mare 

- cu o componenţă de 8,33%. La fete, spre deosebire de baieţi, nu s-au 

exteriorizat clasterele IV - înalt  şi VI - capacităţi deosebite. Cele mai multe fete 

se repartizează în clasterul V - 42,85% ce exteriorizează un grad de 

intelectualitate foarte mare. (Fig. 2,b). 

Stresul de menajare a indus schimbări asupra manifestării coeficientului 

de  inteligență atât la fete, cât și la băieți. Astfel, s-a stabilit că sub influența 

stresului emotional de menajare tinerii investigați se plasează în patru clastere, 

cele mai reprezentative fiind clasterul mediu (II) - cu 22% și IV- înalt cu 28% și 

foarte înalt - cu 44%. (Fig. 3,a). Clasterele foarte mic și mediu n-au înregistrat 

nici un copil, iar cel mai superior claster – capacități deosebite - a sporit cu 1%, 

stabilindu-se la nivelul de 6%.  

Modificări au survenit și în cazul aprecierii nivelului coeficientului de 

inteligență la adolescente la acțiunea stresului emotional de menajare. În urma 
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analizei rezultatelor obținute s-au înregistrat următoarele rezultate: clasterele 

marginale I și VI lipsesc, clasterele II și IV și-au schimbat reprezentanța atât 

numerică, cât și nominală. Cel mai reprezentativ a devenit clasterul IV-  înalt - 

cu 56%, iar celelalte trei fiind repartizate de un număr aproape similar de fete 

15-14% (Fig. 3,b). 

0%
22%

0%

28%

44%

6%

I - foarte mic

II - mediu

III - peste mediu

IV - înalt

V - foarte înalt

   
   a      b 

Fig. 3. Distribuirea procentuală a baieţilor (a) și fetelor (b) conform exteriorizării 

coeficientului de inteligenţă în condiții stresogene de menajare 

Astfel, este evident, că stresul de menajare a influențat benefic 

manifestarea coeficientului de inteligență a adolescenților. Manifestarea şi 

gradul de flexibilitate a inteligenţei la copii sunt neuniforme, depind de vârstă, 

de sex şi de condiţiile de activitate – relativ confortogene sau stresogene de 

menjare. La copii din clasterele cu aceeaşi valoare flexibilitatea manifestării 

inteligenţei, ce se evidenţiază în linii generale prin capacităţile cognitive de 

asimilare, examinare, utilizare, realizarea a informaţiei, modul de gîndire în 

condiţii stresogene este diferit. 

Așa deci, în procesul instruirii este importantă nu doar formarea calităţilor 

pozitive cognitive, dar şi crearea condiţiilor pentru manifestarea lor, pentru a 

forma treptat un stil suficient de productiv al activităţii intelectuale. 
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Поликультурность в образовании – это построение образования на 

принципах культурного плюрализма, признания равноценности и 

равноправия всех этнических групп, составляющих данное общество. 

Поликультурность предполагает недопустимость дискриминации людей по 

признакам национальной или религиозной принадлежности, пола или 

возраста [4]. Поликультурность в образовании помогает обратить 

разнообразие общества в полезный фактор его развития. Оно обеспечивает 

более высокую адаптацию человека к меняющимся условиям 

существования, помогает ему формировать более многогранную картину 

мира. Глобальное образование позволяет расширять контекст диалога до 

планетарного уровня.  
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Ценностное воспитание – это направление в педагогической теории 

и практике, возникшее в 60-е и 80-е годы ХХ столетия в связи с 

распространением «контркультуры» среди групп молодёжи и 

интеллигенции США, Канады и стран Западной Европы, выступивших 

против ценностей «массового общества» и «массовой культуры» [2, с. 42]. 

Сторонники ценностного воспитания подчёркивали, что его основная цель 

– не прямая передача младшему поколению общечеловеческого 

ценностного опыта, а формирование у молодёжи способности к 

самостоятельному выбору нравственных ценностей, создание у неё 

нравственных критериев, основанных на гуманистических идеалах. 

Современная эпоха общественного развития сложная, 

противоречивая, динамичная, ставит перед молодёжью целый ряд 

серьёзнейших проблем, требующих глубокого осмысления. Достижение 

современной цивилизации таит в себе не только большие возможности, но 

и серьёзные потенциальные опасности. Всё большая зависимость 

молодёжи от современной техники делают её более уязвимой перед лицом 

природы и сконструированной ею реальностью. Речь идёт  об опасности 

утраты молодёжью контроля над созданными человеком сложнейшими 

техническими системами, которые приобрели глобальный характер. 

Фетишизация межличностных отношений, замещение многомерной 

человеческой бытийности технологической и виртуальной самобытностью, 

создают угрозу потери молодёжью своей сути [4].  

Угроза состоит в том, что молодой человек может превратиться в 

существо с деформированной шкалой ценностей, в некоего мутанта, 

утратившего духовно-нравственные ориентиры и глубинные смысловые 

основы своего бытия, как в личностном, так и в родовом аспектах.  К 

этому следует добавить ряд глобальных проблем, прежде всего 

экономических, которые ставят под угрозу существование самого 

человечества. Всё это позволяет усомниться в оптимальности ныне 

действующей стратегии жизнедеятельности цивилизации и лежащих в её 

основе мировозренческих установок  и ценностных ориентаций. 

Критический анализ действующей стратегии развития, выявление её 

истоков позволяют осуществить коррекцию в направлении боле 

оптимальных и безопасных путей развития человечества. Но для этого 

надо понять, как формировалась ценностная матрица техногенной 

цивилизации, как происходило возникновение западной и восточной 

культуры. Без такого мировоззренческого анализа невозможно понять ни 
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суть нынешнего этапа развития человечества и стоящих перед ним 

проблем, ни выработать эффективную стратегию его дальнейшего 

развития.  

Ценностные ориентации в социально-психологическом смысле - это 

важнейшие элементы внутренней структуры личности, закреплённые 

жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и 

ограничивающее значимое и существенное от незначимого и 

несущественного для конкретной личности [1]. Совокупность 

сложившихся и устоявшихся ценностных ориентаций образует своего рода 

ценностное ядро личности,  или ось сознания, обеспечивающую её 

устойчивость, преемственность определённого типа поведения и 

деятельности. Поведение личности выражает направленность его 

потребностей и интересов. В силу этого ценностные ориентации личности 

выступают важнейшим фактором,  регулирующим и детерминирующим 

мотивацию деятельности молодёжи. 

В социальной психологии ценностные ориентации рассматриваются 

как продукт социализации индивида. Под этим понятием понимается 

процесс освоения социальных, нравственных, эстетических идеалов и 

непреложных нормативных требований, предъявляемых к личности как 

члену общества. Ценностные ориентации, по мнению некоторых учёных, 

представляют собой «разделяемые личностью социальные ценности», 

выступающие в качестве цели жизни и основных средств достижения этих 

целей и в силу этого приобретающие функцию важнейших регуляторов 

социального поведения индивида» [5, с. 442].  

Ценностная ориентация молодёжи Молдовы образует 

содержательную сторону их направленности и выражает внутреннюю 

сторону их отношения к поликультурности страны. Исходя из понимания 

этой категории, ценностные ориентации выражаются в социально-

психологической установке, оценке и интересе к поликультурной среде. 

Социально-психологическая установка является конструирующим 

моментом, программным началом всякого поведения и деятельности. Она 

есть выражение ценностной ориентации в форме социально-

детерминированной предрасположенности  личности к заранее 

определённому отношению к другой личности иной культуры. Установки 

в поликультурной среде формируются в основном в практической 

деятельности, в частности, в процессе коммуникации представителей 

различных культур [3]. 
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С точки зрения исследуемой нами темы, мы бы хотели обратить 

внимание на процесс взаимодействия «личность - поликультурная среда». 

Республика Молдова является поликультурном государством. В ней 

взаимодействуют 19 этнических групп, многие из которых традиционно 

проживают на её территории. Основные, наиболее многочисленные 

этнические группы Молдовы – это молдаване, украинцы, русские, гагаузы, 

болгары, евреи. Студенчество страны также представляет собой 

этническое разнообразие с преобладанием по числу носителей языка 

молдаван, русских, украинцев, гагауз, болгар. В связи с этим вопросы 

поликультурного воспитания и формирования адекватных межкультурных 

отношений являются более чем актуальными для Молдовы.   

Одним из приоритетов кафедры педагогики и общей психологии 

Тираспольского университета является исследовательская деятельность по 

развитию традиций многоязычия, взаимодействия культур и 

сотрудничества этнических групп Молдовы, по укреплению 

интеграционных процессов. С одной стороны, поликультурная среда 

задаёт образец необходимой ей личности в виде набора необходимых 

характеристик и требований, предъявляемых к гражданину 

поликультурной страны, то есть источником формирования ценностных 

ориентаций в поликультурной среде выступает общественная 

необходимость. С другой стороны, Молдова нуждается в высокоразвитой 

личности. А она может стать таковой лишь при условии обеспечения 

равенства в свободном развитии её граждан – представителей самых 

разных культур. Их развитие должно быть реализовано на основе 

собственных культурных ценностей. Сегодня в условиях рыночных 

отношений обе стороны этого процесса не имеют чётко очерченных 

границ. Процесс формирования ценностных ориентаций молодёжи в 

условиях поликультурности не носит целенаправленный и эффективный 

характер. Он опирается в значительной мере на сохранившиеся традиции 

семьи, учебно-воспитательного учреждения, СМИ. 

Процесс взаимодействия «личность – поликультурная среда» 

диалектически взаимозависим. Поэтому исследовать влияние 

поликультурной среды на формирование ценностной ориентации 

молодёжи нельзя без определения, хотя бы в общих чертах, состояния 

поликультурной среды Молдовы. 

Сталкиваются ли студенты независимой Молдовы, в том числе и 

студенты ТГУ, с вопросами поликультурного общения? К сожалению - да. 
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На данном этапе своего развития Молдова вновь сталкивается с, казалось 

бы, решёнными в прошлом проблемами в сфере межкультурного общения. 

К сожалению, каждое поколение повторяет ошибки прошлого и учится 

лишь на собственных. В период независимого развития государства, из-за 

отсутствия гармоничной и взвешенной политики, общество раскололось на 

промолдавских, прорумынских и прорусских симпатизантов. Итог 

политических ошибок это отрицания объективной тенденции к 

многоязычию и к овладению ценностями поликультурного мира. Отсюда 

вывод, что проблема воспитания молодого поколения в духе принятия и 

проявления уважения к представителям другой культуры выдвигается на 

первый план.  

Для фактического осмысления этой проблемы мы обратились к 

мнению обучающейся  части молодёжи. Группам студентов 

Тираспольского университета был задан общий  вопрос: «Сталкивается 

ли граждане независимой Молдовы с вопросами межэтнического 

общения?». А также был задан  русскоговорящим студентам отдельно 

вопрос: «Как ты отреагируешь на то, что иностранец назовёт тебя 

молдаванином?». И далее – молдоговорящим студентам: «Если 

русскоговорящий на твоё обращение к нему отвечает на своём языке, как 

ты отреагируешь?». 

Комментарий к ответам приводит к следующему заключению: часть 

молодёжи частично заражена русским шовинизмом и, другая часть – 

национализмом с румынской окраской. Не только  политические 

ориентиры, но и  понятия гражданской, а также национальной 

принадлежности вносят путаницу в умах молодежи. На самом деле для 

иностранца гражданин Молдовы любой национальности без колебания 

считается молдаванином, как по аналогии: гражданин Америки по 

национальности японец будет носить имя американца. Но национализм 

толкает на нежелание признавать открыто свою гражданскую 

принадлежность. Как выяснилось, слабым звеном стало воспитание 

патриотизма - в подлинном его значении. Вся эта ситуация обосновывает 

необходимость поликультурного воспитания молодёжи, целью которого 

выступает формирование человека высокой культуры с активной 

жизненной позицией и способностью к созиданию в поликультурной 

среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения к другой 

культуре, умением жить в мире и согласии с людьми разных наций, рас, 

веры и убеждений.  
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Одним из приоритетов межкультурного воспитания также является и 

формирование адекватных отношений в поликультурной среде. 

Адекватные поликультурные отношения понимаются как отношения, 

позволяющие носителю языка одной культуры выйти за пределы 

собственной и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая при 

этом собственной культурной идентичности. Продуктивными формами 

решения данного спектра вопросов при обучении в нашем вузе являются 

занятия по курсу «Межкультурное воспитание», проведенные в 

интерактивной форме, и организуемые различные мероприятия культурно-

воспитательного характера по инициативе самих студентов. Эти формы 

позволяют студентам открыть для себя лично поликультурную Молдову, в 

гражданском пространстве которой нет объективной причины для 

процветания национализма и ксенофобии. 

Наш опыт показывает, что формирование адекватных 

поликультурных отношений  основывается во многом на первоначальном 

умении строить подобного рода отношения и реализуется на практике 

несколькими образовательными технологиями: аналитико-

прогностической, непосредственным обучением и закреплением знаний. 

Первое направление – аналитико-прогностическое, обеспечивает 

изучение имеющиеся в опыте первокурсников моделей межэтнических 

отношений. Выяснилось, что у многих студентов уже в семье и школе 

сложились определенные представления о других этносах. К сожалению, 

немалому количеству студентов присущ негативный опыт, как показало 

наше анкетирование. 

Второе направление – непосредственный процесс обучения. 

Основываясь на принципах культуросообразности, используется модель 

процесса интеграции личности в культуру, которая включает 

определённые этапы: изучение истории развития культуры своего народа; 

интериоризация;  усвоение культуры; сравнение своей культуры с 

культурой других народов; развитие культуры межэтнического общения; 

интеграция в мировую культуру.  

 Хотелось коснуться и другого аспекта исследуемой проблемы,  

готова ли молодёжь Молдовы принять европейскую систему ценностей, 

поскольку страна заявила о желании вступить в Евросоюз. Во благо ли это 

молодёжи Молдовы? Готова ли молодёжь Молдова стать толерантной 

по отношению к представителям другой культуры?  
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При нынешнем социально-экономическим положении: 

незавершенность реформ, несовершенство законодательной базы, 

политической нестабильности, моральной незрелости гражданского 

общества ответить на этот вопрос утвердительно невозможно. Молодёжи 

поликультурной Молдовы, как и всем её гражданам, предстоит очень 

нелёгкий путь Евро интеграции, который, по нашему мнению, 

существенно изменит менталитет основной массы страны. 

Молодёжь поликультурной среды Молдовы – эта социальная группа, 

которая в ближайшем будущем станет  активным действующим субъектом 

в различных сферах жизни общества и оттого, как она видит это будущее, 

на что ориентируется и к чему стремиться, уже сегодня зависит прогресс 

страны и благополучие её граждан.  

Результаты экспресс – опроса студентов Тираспольского 

университета, в котором участвовали 149 человек, выявил, что студенты 

ТГУ надеются на то, что вступление Молдовы в Евросоюз поможет, 

прежде всего, решить экономические проблемы. Интересно, что понятия 

«богатство» и «достаток» отождествляются. Например, на вопрос "Что 

такое богатство», они ответили, что богатство – это:  

✓ деньги, которые дают свободу, позволяют купить всё – 87%; 

✓ материально благополучие – 83%;  

✓ качество жизни – 78%;  

✓ власть – 21%;  

✓ широкие возможности для самореализации – 69%;  

✓ духовные ценности – 19%;  

✓ наличие счастливой семьи – 26%;  

✓ душевное равновесие – 17%;  

✓ здоровье – 24%;  

✓ любовь – 14%; 

✓ карьера – 11%;  

✓ национальные традиции – 15%. 

Наш опыт показал, что решение задач межкультурного воспитания 

молодежи, представлений о многообразии культур и их взаимосвязи 

требует от преподавателя быть самому этнокультурной моделью для 

подражания. Современный вузовский преподаватель – это не только 

квалифицированный специалист, но и разносторонне образованный 

человек с широким кругозором, нравственно зрелый, который обязан брать 

на себя ответственность за ценностное воспитание студентов. Он должен 
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решать задачи поликультурного воспитания с учётом глобализации целей 

межэтнического общения. Ему необходимо учитывать то обстоятельство, 

что специфичное и своеобразное в  культуре имеет тенденцию к переходу 

в позитивное общее для пополнения достижений цивилизации. 

Культурный взаимообмен только тогда имеет смысл, когда приводит к 

взаимообогащению культур и в целом обогащает сокровищницу мировой 

культуры. Вектор прогресса остается незыблемым и в этом заключается 

цель и средство человеческого бытия.  

И в заключение, позволю себе завершить на оптимистичной ноте: в 

Молдове имеется достаточный потенциал  для внедрения конструктивной 

модели межкультурного общения, которая не будет нивелировать 

своеобычные национальные признаки. Она сумеет изменить в лучшую 

сторону реальные межэтнические отношения и отказаться от 

этностереотипов, препятствующие цивилизованному общению.  
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Încă de la apariția sa, omul a interacționat cu natura și a început treptat să-

și lărgească orizontul de cunoaștere chiar dacă natura, i-a oferit numeroase 

oportunități dar și multă ostilitate. A continuat să învețe, să descopere, să aplice 

și să creeze. A constatat că înțelegerea realității înconjurătoare se poate realiza 

numai prin educație. 

Conținutul educației este un ansamblu de valori științifice, culturale și de 

influențe sociale care se materializează în cunoștințe. Aceste cunoștințe pot fi 

declarative (ce este ceva?), procedural (cum să faci ceva?) și strategice (când și 

de ce să faci?). În plus sunt necesare cunoștințe despre cum să obțin, cum să 

prelucrez și cum să interpretez informații. 

În scoală, elevii trebuie să înteleagă, că acele cunoștințe acumulate îi sunt 

necesare pentru a putea explica elementele, procesele și fenomenele observate, 

oferite de lumea înconjurătoare. Rolul educatorilor este acela de a pregăti elevul 

pentru viață, mai ales că fiecare disciplină de studiu își dorește crearea 

abilităților de autoinstruire, formarea gândirii critice și creative. 

Promovarea interdisciplinarității în învățământul actual este o necesitate 

impusă de complexitatea și diversitatea problemelor cu care se confruntă 

societatea astăzi. Elevul poate avea success dacă va gândi critic, creativ, dacă 

deține cunoștințe integrate. Dacă stabilește punți de legătură între conținuturile 

mai multor discipline sau științe. Gândirea critică permite elevilor să-și 

pună în ordine propriile reprezentări spațiale, permite posibilitatea de a 

interacționa, obține, interpreta și evalua cunoștințe nu doar pe hartă dar și în 

realitate, precum și la diferite scări pentru a putea surprinde dimensiunile 

spațiale și temporale ale oricărei probleme. 

Explicarea și înțelegerea complexității vieții sociale contemporane face 

din interdisciplinaritate un adevărat imperativ, demersurile și achizițiile 

geografice  putând servi prin transfer în alte domenii ale cunoașterii și acțiunii. 

Prin urmare, împreună cu alte discipline, geografia permite dezvoltarea a 

numeroase abilități, capacități, competențe generale, între care putem aminti: a 

culege informații, a ști să identifice o problemă, a ști să pună în relație 

fenomene, a ști să imagineze o soluție, a ști să măsoare un impact. 
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 În abordarea interdisciplinară încep să fie ignorate limitele stricte 

ale disciplinelor, căutându-se teme comune diferitelor obiecte de studiu care pot 

duce la realizarea competențelor transversale ce pot fi dezvoltate într-o situație 

particular, dar pot fi transferate în cu totul altă situație.  

Explorarea interdisciplinară ca strategie didactică permite abordarea într-o 

manieră schematică a unui subiect din mai multe puncte de vedere, unghiuri, sau 

pe mai multe planuri și nivele (de le particular la general) cu scopul aprofundării 

înțelegerii. Aceste analize pot fi realizate din diverse perspective: geografice, 

matematice, biologice, economice, sociologice, în funcție de natura temei alese. 

Avantajul adus de interdisciplinaritate este centrarea procesului de 

învățare pe elev, oferind astfel un câmp larg de acțiune prin utilizarea metodelor 

active participative ce contribuie la formarea competențelor relevante pentru 

dezvoltarea personală. 

Astfel abordarea procesului instructiv-educativ poate fi realizată prin 

investigație, anchetă, studiu de caz și chiar aplicații practice sau activități 

extrașcolare. Chiar dacă acest mod de lucru prezintă o oarecare incoerență 

disciplinară, el poate conduce în schimb la îndeplinirea unor obiective de 

învățare de nivel înalt: rezolvarea unor probleme, luarea de decizii, a învăța să 

înveți. Acestea asigură transferul competențelor dintr-o disciplină în alta și, mai 

important, pregătesc elevul pentru viață și muncă. 

În realizarea unei lecții, proiect disciplinar, contează să se acorde atenție 

deosebită fiecărei etape ale lecției și activităților planificate deoarece acestea 

trebuie să corespundă cu necesitățile de formare a competențelor la elevi. În 

continuare vă propunem câteva exemple de abordare interdisciplinară. 

Interdisciplinaritatea matematică-geografie poate fi prezentă într-o lectie 

de geografie ce are ca temă reprezentările grafice, măsurătorile , planul 

localității natale. Utilizând metoda matematică a rapoartelor și proporțiilor elevii 

descoperă că dimensiunile reale pot fi reduse, convertite. După acestea exerciții 

pregătitoare pentru definirea scării de proporție și prin transformarea scării 

numerice în scară grafică se trece la exerciții mintale sau scrise de transformare 

a lungimii grafice în lungime reală, măsurători ce pot fi făcute direct pe hărți la 

diferite scări. 

Pe o hartă topografică putem analiza relieful, stabilind altitudinile maxime 

și minime, dacă acestea cresc sau descresc între două puncte, dacă sunt forme de 

relief pozitive sau negative. 

Interdisciplinaritatea biologie – geografie poate fi realizată atât la clasă 

prin obișnuitele localizări pe hartă sau aplicații de legătură între zonele de 
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vegetație și zonele de climă sau între zona de climă, vegetație și răspândirea 

animalelor. În excursii se poate studia flora și fauna locală alături de profesorul 

de biologie și astfel pot fi realizate colecții de plante din vegetația spontană a 

zonei, colecții de insecte, animale mici sau mari (sub forma de fotografii), 

colecții de plante și animale dăunătoare agriculturii, colecții de plante cultivate, 

plante utile, cartarea formațiunilor vegetale din orizontul local. 

Interdisciplinaritatea economie – geografie se poate realiza prin alcătuirea 

sau interpretarea schemelor legăturilor de producție. Ele lămuresc probleme ca : 

ce fel de materie primă folosește o ramură de producție, ce fel de sursă de 

energie utilizează, ce alte ramuri folosesc produsele ramurii respective? Ele arată 

schimburile de produse, legătura reciprocă între diferitele ramuri economice sau 

centre industriale.  

În concluzie conceptul de interdisciplinaritate a câștigat tot mai mult teren 

în modul de abordare a lecției moderne. Aceasta oferă o imagine unitară asupra 

fenomenelor și proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învățământ 

și care permite contextualizarea și aplicarea cunoștințelor dobândite.  Este  o 

componentă a procesului de instruire prin care se asigură aspectul activ și 

formativ de dirijare efectivă a învățării. Este necesară proiectarea și organizarea 

unor activități de învățare în care să fie utilizate atât strategii cognitive cât și 

metacognitive, activități în care să fie promovate schimburi de opinii, să fie 

lămurite controverse, să fie stimulate investigații personale.  
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În ultimele decenii, la nivel global, au fost identificate dificultăți, 

chestiuni, denumite probleme ale lumii contemporane ca deteriorarea continuă a 

mediului, caracterul limitat al resurselor naturale și creșterea accentuată a 

populației. Acestea nu trebuie tratate separat, ele fiind în strânsă 

interdependență. Problema reală în ceea ce privește evoluția viitorului nostru nu 

este doar creșterea numerică a populației ci și impactul pe care aceasta îl exercită 

asupra mediului. Terra , planeta pe care locuim, cu resursele naturale existente 

nu ar putea susține un număr din ce în ce mai mare de locuitori și de aceea 

observăm o creștere a sărăciei, a așezărilor umane, a degradării mediului, a 

presiunii migrațiilor, a inegalităților sociale, a conflictelor civile. 

Problemele demografice sunt probleme fundamentale ale societății umane 

indiferent de stadiul evoluției acesteia. Cele mai de seamă manifestări și realizări 

în toate domeniile de activitate (economice, sociale, politice, culturale) își 

găsesc o explicație în populație ca sistem.  

Evoluția populației înregistrează caracteristici diferite atât sub aspect 

cantitativ cât și calitativ în funcție de loc (regiune geografică) și timp (perioadă 

istorică). Analiza acestor caracteristici permit aprecierea relațiilor dintre 

populație și fenomenele care apar în teritoriile studiate. Ritmul de creștere 

determină densitatea populației, care, la rândul său, influențează dezvoltarea 

economică a societății dar pretinde, în același timp asigurarea mijloacelor de 

subzistență, de culturalizare, sanitare, de locuire, educație. Evoluția populației 

determină și structura variată a acesteia: structura efectivului pe sexe, grupe de 

vârstă, elemente importante pentru planificarea și dezvoltarea economică în 

funcție de capacitatea forței de muncă, de necesitățile populației. 

Dacă educația este menită să pregătească tinerii pentru viitorul lor atunci 

educația demografică sau educația în materie de populație trebuie să facă parte 

din ea, să fie introdusă în programele de studii deoarece oferă un bagaj de 

cunoștințe necesare înțelegerii problemelor cu care se confruntă societatea 

actuală legate de creșterea numerică, îmbătrânire, scăderea natalității, scăderea 

forței de muncă, creșterea tensiunilor sociale determinate de migrații, raportul 
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dintre om și societate, om și natură situate în context local, regional, continental 

și global. 

Privind atent observăm că educația demografică sau educația în materie 

de populație este un concept mai larg care acoperă elemente comune referitoare 

la educația pentru viața de familie, planificarea familială, educația sexuală, 

dinamica populației, educația ecologică. 

Educația în materie de populație implică studiul cauzelor și a efectelor 

modificărilor survenite în populație privită ca sistem, schimbări care pot fi de 

natură biologică, socială, economică, politică și culturală. 

Educația demografică are un caracter interdisciplinar deoarece conținutul 

ei este situat la interferența unui numar mare de discipline cum ar fi: demografia, 

economia, medicina, științele sociale, geografia, statistica, etc. 

Educația demografică sau educația în materie de populație vizează 

cultivarea de responsabilități civice ale personalității și ale comunităților umane 

în raport cu problemele specifice ale populației și pune accent pe întelegerea 

relației dintre dinamica populației și calitatea vieții atât pentru individ cât și 

pentru societate, între populație văzută ca un sistem deschis și condițiile 

naturale, economice, politice, culturale, religioase ce pot explica tendințele 

demografice din prezent și viitor. 

Educația demografică formează abilități tinerilor ca cele de gândire 

critică, rezolvarea problemelor interdisciplinare, creativitate, comunicare și 

colaborare cu ceilalți, utilizarea inovatoare a cunoștințelor și asumarea 

responsabilităților civice.  

Educația demografică oferă un domeniu de studiu pentru a explora 

problemele lumii contemporane care vor influența viitorul tinerilor și de aceea 

ea trebuie să-i învețe, să demonstreze cunoașterea și înțelegerea impactului pe 

care îl are societatea asupra mediului, să investigheze și să analizeze problemele 

legate de mediu, să estimeze, să facă prognoze pentru viitorul apropiat. 

Educația în materie de populație implică activități de gândire critică și de 

rezolvare a problemelor folosind exemple din lumea reală cu o multitudine de 

subiecte: extracția resurselor naturale, sănătatea și calitatea mediului, 

dezvoltarea durabilă, folosirea surselor de energie alternativă, creșterea sau 

descreșterea numerică a populației, etc.  

De aceea este foarte important ca tinerii să înțeleagă rolul populației în 

strategia dezvoltării social economice, să analizeze relațiile dintre variabilele 

demografice și cele economice și sociale, să interpreteze evenimente și 

fenomene demografice, să elaboreze piramide ale vârstelor, să calculeze diverși 



51 

 

indicatori demografici, să dezvolte abilități de interpretare, utilizare a 

mijloacelor de învățământ. 

Populația poate fi descrisă în termeni specifici demografiei precum vârsta, 

sexul, statutul familiei și gospodăriei dar și prin caracteristicile contextului 

social și economic al acesteia precum limba, educația, ocupația, etnia, religia, 

veniturile, bogăția. Distribuția populației poate fi definită la mai multe niveluri 

(local, regional, național, global) și cu diferite tipuri de granițe (politice, 

economice, geografice). Educația demografică este o componentă centrală a 

contextelor sociale și a schimbărilor sociale extinzându-se astfel la disciplinele 

conexe - sociologie, economie, statistică, istorie, antropologie, psihologie, 

sănătate publică și știinte ecologice. 

Amploarea pe care educația demografică o are este ilustrată prin câteva 

probleme cu care se confruntă deja societatea actuală, probleme ce pot fi grupate 

astfel: fertilitate-familii-gospodării, imbătrânirea populației și conflictele dintre 

generații, migrațiile internaționale și statutul social al migranților, resursele 

umane și piața forței de muncă, populația și nivelul de trai, dezvoltare și mediu, 

religia și comportamentul demografic. 

 Atât lumea dezvoltată cât și cea în dezvoltare, trecutul și actualitatea 

prezintă un interes crescut pentru educația demografică știind că fertilitatea, 

mortalitatea și migrațiile au fost și sunt cele trei procese fundamentale care 

produc modificări substanțiale, care schimbă populația și care pot fi studiate din 

diferite perspective disciplinare. 

 Odată cu dezvoltarea societății a sporit permanent complexitatea 

problemelor care au apărut. Problema demografică, problema sărăciei, problema 

ecologică, terorismul, afectează întreaga populație a planetei. Problemele 

globale ale lumii contemporane, precum și cele ale individului, nu pot fi 

rezolvate decât printr-o abordare interdisciplinară centrată pe valorile umane. Și 

cine ar putea face mai bine acest lucru decât educația demografică sau educația 

în materie de populație. De altfel "cel mai puternic argument  pentru 

interdisciplinaritate este chiar faptul că viața nu este împarțită pe discipline."( J. 

Moffet) 
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Rezumat: În articolul de faţă sunt prezentate rezultatele unui studiu 

referitor la manifestarea comportamentului prosocial la elevii de vârsta 

adolescentă. Interesul pentru acest subiect a reieşit, pe de o parte, din 

schimbările sociale, politice şi solicitarea unui tip de comportament care ar 

îmbunătăţi relaţiile interumane, pe de altă parte, cercetările atestă dificultăţi cu 

care se confruntă adolescenţii în relaţionarea cu cei din jur. 

 

Summary: This article presents the results of a study on the manifestation 

of prosocial behavior in adolescent people. The interest in this topic emerged on 

the one hand from social, political changes and the demand for a type of 

behavior that would improve interpersonal relationships; on the other hand, 

research reveals difficulties faced by adolescents in dealing with others. 

 

Abordarea psihologică a comportamentului prosocial este relativ nouă. 

Primele cercetări asupra comportamentului de ajutorare au apărut prin anii 1950. 

Noţiunea de comportament prosocial a fost introdusă de sociologul polonez J. 

Reykowski în anul 1980. În linii generale, acest tip de comportament este definit 

drept comportamentul orientat spre ajutorarea, protejarea, sprijinirea altor 

persoane, fără a aștepta o recompensă externă sau acțiunea care nu aduce 

beneficii decât celui care primeste ajutor [6,7,8]. 

A. Baum, J.D. Fisher, J.E. Singer consideră comportamente prosociale 

acele ,,acte intenţionate care ar putea avea consecinţe pozitive pentru alţii”, fără 

a se anticipa vreo răsplată [6]. H. Werner menţiona două condiţii  ale 

comportamentelor prosociale: 

• intenţia de a ajuta alte persoane; 

• libertatea alegerii, acordarea ajutorului în afara obligaţiilor 

profesionale [7]. 

Nu orice comportament cu consecinţe pozitive în plan axiologic poate fi 

caracterizat ca prosocial. El trebuie să fie intenţionat, realizat în mod conştient. 

Prezenţa intenţiei ca sprijinire a valorilor sociale este obligatorie. Funcţionează 

norma responsabilităţii sociale. Adică, ne subordonăm unei astfel de norme nu 
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pentru a fi recompensaţi, ci pentru că ne simţim satisfăcuţi când atingem 

standardele morale interne. 

De ce depinde manifestarea unui comportament prosocial, în special, la 

vârsta adolescentă? Ne referim la această vârstă deoarece anume acum are loc 

accelerarea dezvoltării intelectuale, elevii sunt mai hipersensibili, apar unele 

conflicte motivaţionale şi afective etc. Din punct de vedere psihosocial, 

adolescenţa este privită prin prisma integrării culturale şi sociale, prin formarea 

unor grupuri de adolescenţi cu preocupări comune şi culturi specifice 

(subcultura adolescentină).  

Despre adolescenţă, „subiectul privilegiat şi controversat” al psihologilor, 

se vor expune opinii, deşi contradictorii în esenţa lor, dar, totodată, care reflectă 

complexitatea deosebită a acestei etape din viaţa omului: cu o dinamică 

puternică, cu poziţia incertă pe care adolescentul o ocupă în perioadele evolutive 

ale vieţii [2]. De remarcat faptul că aceste transformări nu sunt identice pentru 

toţi adolescenţii, nu în acelaşi ritm şi cu aceeaşi intensitate. 

Evident, manifestarea unui comportament prosocial, de intrajutorare ar 

facilita adolescenţilor relaţiile cu cei din jur, le-ar aduce un şir de beneficii, 

ridicându-le  nivelul de fericire personală, precum: ar învaţă să comunice în 

situaţii diverse, să relaţioneze mai uşor cu cei din jur, să se implice în 

comportamente altruiste (care vor deveni parte din identitatea sa personală). 

Bunătatea, compasiunea, recunoştinţa şi empatia sunt calităţi care îi învaţă pe 

copii ca a-i ajuta pe cei din jur înseamnă a te ajuta pe tine însăţi [9]. 

Comportamentul prosocial implică de multe ori iniţiativă, creativitate, 

imaginaţie şi abilităţi de comunicare eficientă. Toate acestea îl ajută pe elev să 

gândească mai raţional, să fie mai informat cu privire la realitatea din jurul său 

şi să se simtă suficient de puternic şi capabil să aducă o schimbare pozitivă în 

viaţa altor oameni. La fel, elevii ce manifestă astfel de comportament tind să 

aibă mai puţine probleme şi comportamente de risc, dar şi relaţii de familie mai 

bune [1].   

Potrivit unor specialişti, comportamentele de ajutorare sau consolare apar 

din primii ani de viaţă, când copiii încă nu au capacitatea de a înţelege emoţiile 

celor din jur şi de a manifesta empatie [apud. 3]. Acest lucru arată că acţiunile 

prosociale, altruiste sunt importante pentru supravieţuirea noastră, dar, totodată, 

şi necesare de a le forma.  

În scopul cercetării comportamentului prosocial la vârsta adolescentă, a 

tendinţelor prosociale, a normelor sociale spre care tind adolescenţii a fost 
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desfăşurat un studiu asupra unui eșantion alcătuit 103 elevi din clasele liceale 

(clasele a  XII-a) cu vârsta cuprinsă între 17-18 ani (mun. Chişinău, 2018). 

 Drept metode de cercetare au fost utilizate Chestonarul „Măsurarea 

tendințelor prosociale” elaborat de G. Cargo, B.A. Randal şi adaptat de N.V. 

Cuhtova; Chestionarul „Normele sociale ale comportamentului prosocial” 

elaborat de I.A. Furmonov și N. V. Cuhtova [4]. 

Rezultatele obţinute la aplicarea testului „Măsurarea tendințelor 

prosociale” a arătat o distribuire neuniformă a tendinţelor prosociale la şase 

scale, şi anume:  

➢ Scala comportamentul  prosocial de urgență: majoritatea adolescenților 

evaluați (71%) au atins un nivel înalt la această scală. Adică, ei oferă ajutor în 

cazuri dificile și excepționale. În ceea ce privește nivelul mediu, 28% dintre 

adolescenţi oferă ajutor doar pentru că cineva urgent are nevoie de el și îi este 

plăcut să-l ofere în careva circumstanțe. Și 1% dintre subiecţi utilizează la nivel 

scăzut comportamentul prosocial de urgență. 

➢ Scala comportamentul prosocial conformist: aici 48% dintre subiecţi au 

atins nivelul înalt, fapt ce reflectă tendința de a oferi ajutor în legătură cu 

solicitarea. 44% din subiecţi au atins nivel mediu, iar 8% din subiecţi au dovedit 

nivel scăzut, adică o lipsă a tendințelor de a oferi ajutor în legătură cu 

solicitarea. 

➢  Scala comportamentul prosocial altruist: majoritatea adolescenților (84%) 

manifestă un nivel înalt ce reflectă situații de acordare a ajutorului; 16% dintre 

subiecţi  constată un nivelul mediu, fapt ce denotă acordarea ajutorului fără 

motive de câștig personal îndreptat spre binele societății, fără a vedea profit. 

➢ Scala comportamentul prosocial emoțional a atestat următoarele rezultate: 

50% dintre subiecţi manifestă un nivel mediu – adică ei se orientează spre 

acordarea ajutorului persoanelor ce au nevoie de susținere emoțională în 

situațiile tensionate. S-a constatat că 48% subiecţi au nivelul înalt al 

comportamentului prosocial emoțional ce se manifestă în empatie față de 

persoana ce se află într-o stare emoțională dezechilibrată, şi doar 2% dintre 

adolescenții testaţi s-au poziționat la nivelul scăzut.  

➢ Scala comportamentul prosocial anonim: la 58% dintre adolescenții 

evaluați predomină nivelul moderat. Deci, cei care ajută nu au nevoie de 

aprecierea acțiunilor, pentru că înfăptuind această acțiune rămân fideli valorilor 

morale proprii. 39% din subiecţi manifestă nivel înalt, oferă ajutor în acele 

cazuri când despre el nu cunosc persoanele ce-l înconjoară. Iar nivelul scăzut a 

comportamentului prosocial anonim îl prezintă doar 3% din subiecţi. 
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➢ Scala comportamentul prosocial public: o mare parte dintre adolescenţi 

(63% subiecţi) manifestă un nivel mediu, pentru ei e necesar să cunoască 

părerea persoanelor importante și opinia publică despre acțiunile lor. Iar 19% 

dintre subiecţi au atins un nivel înalt, atunci când oferă ajutor au nevoie de 

aprecierea acțiunilor lor din partea celor care îi înconjoară. Similar, 19% dintre 

subiecţi manifestă nivel scăzut, ceea ce denotă că nu necesită  nici aprecierea 

acțiunilor, nici părerea persoanelor importante și nici opinia publică despre 

acțiunile lor.   

 Rezultatele obţinute la această metodă sunt prezentate sub formă 

grafică în figura 1.  
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Fig. 1. Distribuirea pe nivele a rezultatelor obţinute la testul  

„Măsurarea tendințelor prosociale” (în %) 

O privire generală asupra figurii demonstrează că în manifestarea 

tendinţelor prosociale cel mai bine adolescenţii deţin comportamentul prosocial 

urgent şi altruist, cel mai slab – comportamentul prosocial public. Cu alte 

cuvinte, în situaţii de urgenţă adolescenţii din grupul experimental sunt gata să 

acorde ajutor fără a ezită, fapt ce impresionează plăcut. 

Următoarea metodă aplicată a fost testarea „Normelor sociale ale 

comportamentului prosocial”, rezultatele pot fi urmărite în figura 2. 
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Fig. 2. Distribuirea pe nivele a rezultatelor la testul  

„Normele sociale ale comportamentului prosocial”, în % 

 

Conform chestionarului elaborat de I.A. Furmonov și N.V. Cuhtova, 

răspunsurile adolescenţilor au fost repartizate în patru categorii: Norma 

responsabilități sociale, Norma reciprocității, Norma justiției, Norma cost – 

beneficiu.  

1. Adolescenții la care predomină norma responsabilității sociale 

constituie 49%. Aceștia oferă ajutor celor care au nevoie de el. Norma dată 

cuprinde simțul responsabilității față de diferite situații din societate pentru a 

evita simțul vinovăției și a păstra nivelul de autoapreciere. Alţii 45% dintre 

subiecţi se află la un nivel mediu, manifestă comportamentul prosocial în toate 

cazurile când persoana care are nevoie de ajutor depinde de cel care-l poate 

oferi. Și doar 7% din subiecţi manifestă un nivel scăzut de atribuire a normei 

responsabilități sociale.  

2. Aproximativ, jumătate din grupul de adolescenți testaţi (45%) au obținut 

un nivel înalt la norma reciprocității, ce se referă la diferite tipuri de reacții la 

oferirea ajutorului, așa numite – relații de schimb. De regulă, ajutorul este oferit 

în schimbul ajutorului anterior. Cu un decalaj nesemnificativ, 44% subiecţi s-au 

situat la nivelul mediu. Aceasta înseamnă că ei ajută pe alții pentru a mări 

probabilitatea că și ei vor fi ajutați în viitor. Pe când 11% subiecţi au un nivel 

scăzut de atribuire a normei reciprocității, deci, nu sunt cointeresați de așa 

numita – relație de schimb. 
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3. Norma justiției reprezintă acordarea ajutorului „după merit”. La 

majoritatea adolescenților (83%) se atestă nivel mediu a normei justiției. 

Aceasta se bazează pe faptul că membrii grupului vor fi mulțumiți de 

distribuirea premiilor care sunt proporționale cu participarea fiecărui membru al 

grupului. În cea ce privește nivelul scăzut, s-au identificat 13% dintre subiecţi. 

Și doar 5% au obținut nivel înalt, aici norma justiției se definește ca „dreptate”, 

atunci când fiecare persoană primește o recompensă pe măsură în care a 

participat în activitățile comune. 

4. Norma cost-beneficiu: din figură observăm că 74% dintre subiecţi 

constată nivel mediu; 24% nivel înalt - şi doar 2% nivel scăzut. Norma cost-

beneficiu se referă la starea de distres și oferirea ajutorului în situații de urgență.  

Analiza cost-beneficiu, derivă din teoria echității  (G. Homans, J.S. Adams, 

P.M. Blau, E. Walster etc.), ce se intemeiază pe următoarele teze: 

a. oamenii tind să mențină echitatea în relațiile interpersonale pentru că 

relațiile inechitabile produc disconfort psihic; 

b. gradul de inechitate în relația dintre două persoane poate fi calculat. 

Analiza cost-beneficiu arată raportul dintre ceea ce dă (costul acțiunii) și 

ceea ce primeşte (beneficiu) o anumită persoană. Prin termenii „cost” și 

„beneficiu” (care nu sunt proprii discursului psihosociologic) se înțelege 

următoarele: cost - o gamă largă de factori de natură materială, financiară, dar si 

ideală, psihică precum consumarea unor bunuri materiale, cheltuirea unor sume 

de bani, ocuparea timpului, efortul fizic, oboseala psihică, depresia, durerea, 

tristețea, pierderea stării de sănătate, primejduirea vieții. Asemănator, beneficiul 

include atât recompensele externe (bani, stima celorlalți, ajutorul reciproc etc.), 

cât și recompensele interne (sporirea stimei de sine, satisfacție, dobândirea 

sentimentului competenței etc.).  

Astfel, analiza cost-beneficiu stipulează că îi vom ajuta pe alții dacă 

apreciem că beneficiul va depăși costul implicat de ajutorul dat [3].  

În linii generale, adolescenții au dovedit cele mai înalte rezultate la norma 

justiției și norma cost – beneficiu, cel mai slab fiind prezentată norma 

reciprocității. Acest fapt denotă că adolescenții acordă ajutor „după merite” și 

sunt de părerea că fiecare primește recompensa în care a participat în activitățile 

comune şi nu acceptă ajutorul în schimbul ajutorului anterior. 

În concluzie menţionăm, examinarea comportamentului prosocial la 

vârsta adolescentă a arătat că aceștia manifestă un comportament prosocial în 

cazuri dificile și excepționale fără motive de câștig personal, îndreptat spre 

binele societății, fără a avea profit. În relațiile interpersonale adolescenții se 
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bazează pe norma justiției și  norma cost – beneficiu, care reprezintă acordarea 

ajutorului „după merit” și oferirea acestuia în situații de urgență. Totodată, nivel 

înalt al comportamentului prosocial  în grupul experimental se întâlneşte destul 

de modest, fapt ce necesită o atenţie mai sporită din partea cadrelor didactice, a 

părinţilor în formarea acestuia. Implicarea adolescenţilor în diverse activităţi ce 

vor stimula formarea elementelor comportamentului respectiv vor contribui la 

facilitarea relaţiilor cu cei din jur şi trăirea unor stări de bine şi confort alături de 

celălalt. 
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„Aportul la cultura generală a fiecărei discipline se exprimă nu prin ceea ce este 

specific, ci prin ceea ce are comun, generalizator, transferabil, de la un domeniu 

la altul”. 

Louis Croft 

 

Rezumat: 

The main purpose of school is to train pupils with a communication 

culture to facilitate the transfer from communication at school to communication 

in society. The didactic approach should aim to develop the pupils' 

communication skills through language acts, as well as specific reading / 

reception skills / producing a message, expressing and participating in a 

dialogue with the text. When I say dialogue with the text, I am not referring only 

to the literary-artistic text, but to any text in any school manual. Reading 

competence presupposes, primarily, the ability of the student to understand the 

essence of the text, to communicate with it. It matters a lot, in this sense, the 

selection of the text from the recommended list in the National Curriculum.  

Disciplines do not give us the full picture of things if we look at them in 

isolation. Within the Romanian language and literature classes, it is important to 

achieve the key ability of communication, which is foreseeable, because only 

having a vocabulary appropriate to the communication parameters at any school 

discipline, having elementary communication skills, the pupil can acquire 

certain information or achieve other competences. In this way, it should be noted 

that this competency, like other key competencies, to an equal extent, is also 

achieved within the hours of history, mathematics, geography, etc. 

 Key words: didactic approach, lecture competence, interdisciplinary 

concept, ethical and aesthetic values. 

 

Trăim într-o epocă cu imperative dure. Realizările de azi nu mai 

corespund cerinţelor de mâine. Copiii de azi sunt viitorul nostru comun de 

mailto:zinaida.popa@gmail.com
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mâine. Profesorul de azi trebuie să dea dovadă de cunoștințe, responsabilitate, 

abilități şi măiestrie profesională pentru a educa şi instrui tânăra generație în 

ritmul epocii. În acest sens e necesar să remarcăm importanța modului ales de 

profesor pentru a transmite o anumită informație elevilor, în condițiile în care 

elevul este plasat în centrul formării, încredințându-i şi funcția de agent, şi de 

beneficiar, şi de apreciator, şi de responsabil etc. [1, p. 27] 

Cuvinte cheie: demers didactic, competența lectorală, conceptul 

interdisciplinaritate, valori etice și estetice. 

 

În cadrul procesului educativ elevii dobândesc numeroase cunoştinţe, îşi 

formează diferite priceperi şi deprinderi specifice disciplinelor şcolare studiate. 

Pentru a demonstra utilitatea acestora cadrul didactic are menirea de a crea 

fuziuni, conexiuni între acestea, de a forma competenţe cu ajutorul cărora 

educabilii să răspundă cu uşurinţă cerinţelor vieţii cotidiene. 

Scopul principal al şcolii este acela de a forma elevi cu o cultură 

comunicaţională care să faciliteze transferul de la comunicarea în spaţiul şcolar 

la comunicarea în societate. Demersul didactic trebuie să urmărească 

dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor prin acte de limbaj, dar şi 

a competenţelor specifice de lectură/receptare/producere a unui mesaj, de 

exprimare şi participare la un dialog cu textul. Cînd zic dialog cu textul, nu mă 

refer numai la textul literar-artistic, dar la orice text din oricare manual școlar. 

Competența de lectură presupune, primordial, abilitatea, capacitatea elevului de 

a sesiza esența textului, de a dialoga cu el. Doar astfel textul încetează să mai fie 

considerat şi tratat, chiar din punct de vedere lingvistic, doar în latura lui 

manifestă, explicită, făcându-se tot mai numeroase şi mai substanţiale eforturi 

pentru descoperirea şi descrierea acelor operaţii ce pot asigura captarea zonei 

implicitului. [5, p. 342] Cu certitudine, orele de limbă și literatură română au 

menirea de a forma, de a dezvolta, de a cizela aceste abilități. În acest context, 

rolul profesorului este de a ghida elevul, de a contribui, prin proiectarea 

didactică eficientă a lecției, prin implicarea elevului în procesul de realizare a 

competenței de lectură, a competenței–cheie de a învăța să înveți, dar și a 

competențelor specifice, selectate de către profesor adecvat subiectului abordat. 

Formarea și dezvoltarea competenței de comunicare în baza operelor studiate în 

cadrul orelor de limbă română oferă elevilor posibilitatea de a se manifesta 

plenar la toate disciplinele. De remarcat, că pur și simplu a citi o carte nu e 

suficient pentru a conta pe competențe de lectură viabile. Acest drum, de la text 

la cititorul competent, trece, indiscutabil, prin a citi-a înțelge-a trăi. 
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Textul artistic, prin prisma căruia se formează elevul ca personalitate, 

trebuie să promoveze valori naționale, valori general-umane. Profesorul va ține 

cont de faptul că textul literar particularizează comunicarea artistică, pentru că în 

el se recunoaşte originalitatea reflectării lumii înconjurătoare de către creatorul 

operei artistice (populare sau culte). În text se manifestă funcţia poetică a 

limbajului, prin excelenţă reflexiv, întrucât expresivitatea conţinutului primează 

şi nu informaţiile oferite. [6, p. 1] 

Succesul în dezvoltarea competenței de lectură, prin prisma didactică a 

conceptului de interdisciplinaritate, este posibil numai dacă elevul poate să 

coreleze interdisciplinar informațiile oferite de textul literar-artistic. Ulterior, 

aceste abilități vor contribui la formarea elevului ca o persoană capabilă de a se 

orienta în viață prin comunicarea eficientă în diferite situații, aptă să-și exprime 

atitudinea față de valorile etice și estetice, pregătită să-și achiziționeze în mod 

independent cunoștințele și competențele solicitate – o personalitate cu un 

ansamblu de cunoştinţe, atitudini şi competenţe de comunicare formate pe 

parcursul şcolarităţii. 

Specialiştii în curriculum definesc interdisciplinaritatea ca formă de 

cooperare între discipline/ştiinţe, respectând logica fiecărora în parte, adaptată 

particularităţii legii didactice. [7, p. 1] Sarcina profesorului e de a găsi corect 

strategia didactică pentru ca acesată formă a cooperării între discipline să fie 

înțeleasă de către elev, în așa fel ca el, ulterior, să fie capabil să stabilească 

relaţii între mai multe discipline, să înțeleagă semnificația acestor relații, să 

selecteze independent informațiile care i-ar permite să perceapă esența textului. 

Elevul va gândi și va vedea dincolo de text doar dacă lectura este pentru el o 

valoare. Profesorul nu doar îi propune să citească cărți, el e acel catalizator al 

întâlnirii copilului cu valorile promovate prin mesajul operelor, iar valorile vor fi 

descoperite, apreciate, recunoscute doar dacă elevul va cerceta multilateral textul 

literar-artistic. Formarea unei culturi literare şi a unui univers afectiv şi 

atitudinal coerent îl va ajuta pe elev să-şi dezvolte disponibilităţile de receptare a 

mesajelor orale şi scrise, sensibilitatea, precum şi interesul pentru lectura 

textelor literare şi non-literare, să stăpânească modalităţile principale de 

înţelegere şi interpretare a unor texte literare sau non-literare, să-şi structureze o 

conduită autonomă în selectarea, organizarea şi utilizarea informaţiei. [3, p. 340] 

Lectura, ca obiectiv didactic fundamental, devine o capacitate care prin 

perfecționare se transformă în competență. Competența se referă la capacitatea 

elevului de a îndeplini sarcinile școlare, de a produce o conduită școlară 

deziderabilă din punct de vedere al standardelor acceptate la nivelul sistemului 
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de învățământ. Lectura trebuie să devină o competență operațională, pentru că 

este un instrument de activitate intelectuală, o formă de achiziționare a 

informațiilor.  

Integrarea curriculară din perspectivă didactică, presupune asocierea 

diferitelor obiecte de studiu, din acelaşi domeniu sau din domenii diferite, în una 

şi aceeaşi planificare a învăţării. Curriculum integrat presupune combinarea şi 

punerea în relaţie a obiectelor de studi, centrarea pe activităţi integrate, stabilirea 

de relaţii între fenomene şi procese din diferite domenii, organizarea pe unităţi 

tematice a conţinuturilor. Integrarea înseamnă stabilirea de relaţii clare de 

convergenţă între cunoştinţele, deprinderile, competenţele, atitudinile şi valorile 

care îşi au bazele în interiorul unor discipline şcolare distincte. Curriculumul 

integrat se bazează pe realizarea unor conexiuni semnificative între teme sau 

competenţe care sunt de regulă formate disparat, in interiorul diferitelor 

discipline. Aceste teme sau competenţe se regăsesc în viaţa cotidiana a elevilor 

şi contribuie la formarea unor valori şi atitudini necesare incluziunii sociale a 

elevului.  

Termenul interdisciplinaritate e atestat pentru prima data în Dicționarul 

de neologisme de F. Marcu și C. Manea, ed. a III-a, București, și în Le petite 

Larousse en couleurs, ed. 1995, definit ca fiind stabilirea unor relații între mai 

multe științe sau discipline. Constantin Cucoş (Pedagogie, 1996) defineşte 

interdisciplinaritatea ca o formă a cooperării între discipline diferite cu privire 

la o problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o 

convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere. 

Disciplinele nu ne dau imaginea completa a lucrurilor, dacă le privim 

izolat. În cadrul orelor de limbă și literatură română realizarea competenței-cheie 

de comunicare e una primordială, ceea ce este și firesc, căci doar având un 

vocabular adecvat parametirlor de comunicare la orice disciplină școlară, având 

formate abilități elementare de comunicare, elevul ar putea să însușească 

anumite înformații, ori realizarea celorlalte competențe, atăt competențele-cheie 

cât și cele specifice pentru orice disciplină, nu ar fi posibilă. În acest sens e cazul 

să menționăm că această competență, ca și celelalte competențe-cheie, în măsură 

egală, e realizată și în cadrul orelor de istorie, matematică, geografie etc. Dar 

acest drum de la textul literar-artistic până la desăvârșirea competenței de 

comunicare trece, inevitabil, prin lectură. Numai citind textul cu inima, vorba 

poetului Anatol Codru, elevul va fi apt de a recepta și a transmite informația 

oferită de orice text, indiferent de disciplină. Competența de lectură, dezvoltată 
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prin orele de limba și literatură română, ca disciplină școlară, e la fel de necesară 

la însușirea informațiilor la oricare altă disciplină. 

Predarea interdisciplinară reprezintă un proces nou şi amplu de abordare a 

conţinuturilor învăţării, îmbinând în mod armonios informaţii din diferite 

domenii ale cunoaşterii într-un tot unitar cu scopul de a facilita înţelegerea 

noţiunilor şi de a elimina zidurile dintre discipline. Această integrare porneşte în 

primul rând de la activitatea de proiectare a curriculum-ului, oglindindu-se în 

documentele de proiectare didactică. Pornind de la programa şcolară, cadrul 

didactic trebuie să proiecteze unităţi tematice coerente, unitare, prin care elevii 

să dobândească informaţii diverse, dar mai ales să aplice informaţia învăţată în 

cadrul activităţilor din viaţa de zi cu zi. Abordarea integrată a conţinuturilor 

vizează întregul proces instructiv-educativ, însoţindu-l în toate etapele sale: 

predare, învăţare, evaluare. Strategiile utilizate în acest sens vor fi predominant 

activ-participative, centrate pe metode active prin care elevul să analizeze, să 

combine, să sorteze informaţiile în funcţie de criteriile date, să se implice activ 

in procesul conturării propriei personalităţi. Resursele didactice vor fi variate şi 

adecvate nevoilor elevilor. Activitatea didactică se va desfăşura sub diverse 

forme de organizare, un loc central fiind ocupat de lucrul pe grupe, favorizându-

se astfel comunicarea între elevi. 

Interdisciplinaritatea promovează o abordare a curriculumului care aplică 

în mod deliberat metodologia si limbajul din discipline variate pentru analiza şi 

rezolvarea unor probleme sau a unor teme. Acest nivel al integrării încurajează 

utilizarea metodelor active în cadrul lecţiilor, contribuind la crearea unor 

structuri mentale şi acţional comportamentale flexibile şi integrate, cu potenţial 

sporit de transfer. În esenţă organizarea interdisciplinară este o abordare 

tematică asemănătoare pluridisciplinarităţii, cu precizarea că ea presupune un 

nivel superior de integrare a conţinuturilor. Organizarea interdisciplinară a 

curriculumului constă în selectarea unui domeniu din mediul natural şi social şi 

gruparea cunoştinţelor derivate din diferite discipline şiinţifice în funcţie de 

relevanţa lor pentru cunoaşterea integrală şi acţiunea umană asupra domeniului 

respectiv. (M. Manolescu, 2004, p. 120) Acest model de organizare a 

curriculumului pune în evidenţă conexiunea dintre discipline, coeziunea, 

unitatea şi globalitatea temei de studiat. El încearcă să opereze o sinteză a 

metodelor utilizate, a legilor formulate şi a aplicaţiilor propuse şi, în acelaşi timp 

să străpungă barierele de protecţie pe care disciplinele le stabiliseră unele 

împotriva altora. (G. Văideanu, 1988, p. 254) 



65 

 

Predarea integrată a cunoştinţelor are ca referinţă nu o disciplină de 

studiu, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline. Este o strategie ce 

presupune schimbări nu numai în planul organizării conţinuturilor, ci şi în 

„ambianţa” predării şi învăţării. Punctul de pornire în domeniul proiectării şi 

implementării curriculum-ului îl constituie elevul şi experienţa sa. Cadrul 

didactic trebuie să construiască pentru fiecare elev un flexibi ,,puzzle story” de 

design instrucţional în concordanţă cu stilurile de învăţare prezente în clasa sa şi 

cu propriul stil de predare. Astfel, sunt necesare transformări în demersul de 

concepere a traseului strategic prin raportare la tipul de învăţare promovat, la 

specificul organizării experienţelor de învăţare într-un context larg, global 

promovat de perspectivele noi de integrare curriculară.  

Așadar, interdisciplinaritatea vizează formarea la elevi a unei imagini 

unitare a realităţii şi a unei gândiri integratoare. Concomitent, este privită şi ca o 

modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării şi ca o conexiune de limbaje 

explicative menite să spargă graniţele dintre discipline. 

Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de 

învăţământ nu constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între 

discipline. Conţinutul unui învăţământ interdisciplinar poate fi promovat la 

nivelul planului de învăţământ, la nivelul programelor şcolare, la nivelul 

manualelor şcolare şi prin conţinutul lecţiilor. Oricum, un profesor care inspiră 

(William George Ward), indiscutabil, vă miza pe srtategii didactice adecvate, în 

așa fel ca un anumit subiect literar să fie exprimat și prin muzică, dar și print-o 

imagine. De exemplu, la studierea unui pastel, a unei poezii dedicate naturii 

profesorul le poate propune elevilor, până la lectura poeziei, să audieze 

Anotimpurile de Antonio Vivaldi. Apoi, după lectură, elevii vor fi provocați să 

redea print-un desen impresiile, emoțiile simțite la lectura acestor poezii. Dacă e 

să vorbim despre conexiunea fenomenelor literare cu alte științe, atunci și aici 

spectrul posibilităților e foarte larg. Pentru realizarea unei bune 

interdisciplinarități sunt necesare unele condiții: profesorul să aibă o cultură 

generală temeinică și să cunoască bine atât metodologia disciplinei cât și a 

celorlalte discipline din aria curriculară, iar elevii să fie informați despre 

existența interdisciplinarității între disciplinele de învățământ. De exemplu, la 

studierea romanului Baltagul de M. Sadoveanu elevii ar putea parcurge, 

imaginar, drumul Vitoriei. Evident, e cazul ca profesorul de geografie să le 

ghideze pașii, vorbindu-le despre anumite particularități geografice ale acestor 

locuri, despre specificul munților, despre anumite greutăți cu care se confruntă 

muntenii. Studiind romanele Frații Jderi de M. Sadoveanu, Povara bunătății 
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noastre, Biserica albă de Ion Druță, elevii trebuie să cunoască situația politică, 

socială a epocii în care sunt plasare personajele. Profesorul de istorie, ca 

moderator, le poate oferi anumite informații, realizând în acest fel și una din 

competențele specifice de la istorie: Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a 

spaţiului istoric. La analiza poeziei La steaua de Mihai Eminescu, în care 

autorul consemnează date despre viteza luminii (La steaua care-a răsărit/E-o cale 

atât de lungă/ Că mii de ani i-au trebuit/Luminii să ne-ajungă), elevii pot apela la 

ajutorul profesorului de fizică. 

Cultura generală a elevului din secolul al XXI-lea presupune cunoştinţe 

temeinice şi diverse. Aceste cunoștințe pot fi cu adevărat achiziționate doar 

interdisciplinar. Realizat interdisciplinar, procesul educativ-instructiv oferă 

elevul posibilitatea de a dobândi informații despre evenimente, fenomene care 

vor fi aprofundate pe parcursul anilor școlari viitori, de a aplica cunoștințele 

teoretice în domenii diferite.  

Considerând că interdisciplinaritatea are ca principal element tocmai 

transferul metodelor între discipline, B. Nicolescu identifică trei grade de 

interdisciplinaritate: •un grad aplicativ (de exemplu, metodele fizicii nucleare 

sunt transferate în medicină și apare un nou tratament al cancerului); •un grad 

epistemologic (de exemplu, transferul metodelor din logica formală în legislația 

juridică generală); •un grad generator de noi discipline (de exemplu, transferul 

metodelor matematice în fizică a condus la apariția fizicii matematice). [4, p.31] 

Pentru a înțelege prioritățile abordării interdisciplinare e cazul să 

comparăm rezultatele. Ce va şti să facă elevul în urma învăţării 

monodisciplinare? Un răspuns ar fi următorul: elevul va ști să memoreze; să 

reproducă mecanic cunoştinţe; să scrie după dictare; să facă rezumate; să 

evidenţieze idei principale. 

Ce va şti să facă elevul în urma învăţării interdisciplinare? Care sunt 

avantajele? Evident, elevul va fi capabil să interpreteze; să analizeze; să exprime 

opinii personale; să utilizeze informaţia în scopul rezolvării unei probleme date. 

[8, p. 1] 

Astăzi, dacă vrea să corespundă imperativelor timpului, adolescentul 

trebuie să-şi asume roluri şi responsabilităţi, să ia decizii pentru cei din jur, să 

răspundă rapid şi bine la diversele provocări ale vieţii, succesul şi performanţa 

apar doar dacă posedă cunoştinţe integrate, dacă priveşte realitatea ca o imagine 

unitară şi dacă gândeşte flexibil şi creator. Și în acest context abordarea 

interdisciplinară trebuie să devină un modus vivendi al școlii. Numai astfel 

elevul, până a-si asuma statutul de cititor avizat, prezumtiv, empiric, va putea fi 
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învăţat să extragă idei fundamentale, motive şi teme dominante dintr-un câmp 

textual oferit, să le poată formula în propria manieră de exprimare orală şi scrisă, 

prin noduri conceptuale persuasive, construind, astfel, o arie de comprehensiune 

şi înţelegere. [2, p. 31] 

Dacă vorbim de textele literare recomandate, conform Curriculumului 

Național la Limba și Literatura Română, etapa liceală, din perspectiva abordării 

interdisciplinare, profesorul, selectând o opera anume, numaidecât va evidenția 

transferul de informații specifice unei alte discipline. Pentru a dezvolta orizontul 

de cunoaștere al elevulul, pentru a contribui la dezvoltarea gândirii critice, e 

necesar ca profesorul să-provoace elevului curiozitatea pentru anumite 

informații din tetul studiat. De exemplu, la studierea pastelului Sfârșit de toamnă 

de Vasile Alecsandri, în pânza căruia elevii, de regulă, inițial, văd țesută prin 

imagini poetice doar imaginea naturii la hotat de anotimpuri, profesorul le va 

propune, anticipat, să selecteze informații despre păsările care pleacă toamna în 

țările calde și despre pasările sedendare, despre modul lor de viața, ajutorul 

acordat de către oameni în timpul iernii. În felul acesta, apelând la informații, 

studiate anterior la biologie, elevul nu numai că va vedea acest moment din 

natură prinepitete și metafore, dar va conștientiza și anumite dificultăți prin care 

trece omul și celelate vietăți odată cu venirea iernii. Important e să remarcăm că 

astfel elevul participă la o discușie, susține un dialog. Profesorul ar putea să le 

propuna ca sarcină pentru acasă să elaboreze un interviu cu păsările rămase să 

ierneze la noi în țară. De asemenea ar putea să le propună să organizeze o 

expoziție de desene sau fotografii. La prima etapă a lecției, după lectura 

pastelului, elevii vor observa cum sunt prezentate păsările, ce detalii conturează 

imaginea lor. În continuare, își vor expune opinia despre starea eului liric, 

despre atmosfera ce domină natura, vor argumenta opinia proprie, apoi, la a treia 

etapă a lecției, fiecare va comunica colegilor informațiile despre păsări, selectate 

anterior. Profesorul va ghida în continuare pașii elevilor prin mesajul pastelului. 

Colaborarea cu ceilalți elevi se va produce prin elaborarea unui mimi-interviu cu 

păsările pomenite de către autor. S-a putea să fie elaborate în grupuri. Apoi 

citite, analizate în comun. Ca tehnici de lucru profesorul poate utiliza 

conversația euristică, problematizarea, agenda cu notițe paralele. Ca rezultat, 

elevii vor cunoaște mesajul pastelului, vor discuta despre păsări, nominalizându-

le, vor formula și vor adresa întrebări. Astfel, în cadrul acestei ore profesorul va 

contribui la formarea competenței de comunicare din perspectiva 

interdisciplinarității 
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Pe baza textului, abordat interdisciplinar, se oferă elevului posibilitatea de 

a vedea lumea și evenimentele, prin avalanșa cărora trecem, ca un tot întreg, 

inseparabil. Aceasta este o activitate ce presupune anumite capacități, 

dexterități; se percepe, se simte și se contemplează la nivelurile cognitiv, 

psihologic, emotiv; se compară, se analizează, se descoperă la nivelul operațiilor 

intelectuale, prin apreciere se formează idei de valoare – activități care, însumate 

prin achziții, dezvoltă competența literar-lectorală la treapta de liceu. 

Elevul urcă treptele devenirii cititorului. Cu facultăţi creative, îşi 

declanşează viziuni şi imaginaţie proprie. Cu rafinament şi gust estetic, îşi 

provoacă stări trăiri. Cu viziunea întregului, îşi conturează o lume. Iniţiat, se 

informează ca personalitate. 
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Variabilele ce alcătuiesc, prin liant semantic, obiectul de analiză al acestui 

articol: coeziune socială, demers educațional, cele trei forme ale educației: 

formală, nonformală și informală, apriori  sunt structuri coezive, compuse din  

elemente ce  tind spre legături strânse de ordin interior (DEX). Perspectiva de 

analiză a articolului, nu este una de aprofundare, dar de stabilire a conexiunilor 

atitudinale și funcționale între formele educației, ca demers social coerent,  

pentru  formarea ”unei societăţi bazată pe conexiuni şi relaţii între unităţi sociale 

precum indivizi, grupuri, asociaţii, cât şi între unităţi teritoriale” (McCracken, 

1998).  

Unirea și divizarea constituie principii fundamentale de organizare socio-

economică  a  civilizației. Putem evoca sintagme cristalizate în mentalitatea 

colectivă, care abordează  pozitiv sau negativ conceptiul de coeziune: Greutatea 

dusă în comun devine un fulg; Unde-i unul, nu-i putere - unde-s mulți, puterea 

crește; După cum unirea înseamnă putere, dezbinarea înseamnă  înfrângere.  

Diviziunea, ca antonim al coeziunii,  este  o  noțiune cunoscută, în 

principal prin cele două sintagme: diviziunea muncii – principui economic și  

divizează și conduce (divide et impera)  – ca principiu politic.  

Sociologul Emil  Durkheim, care a analizat fenomenul diviziunii muncii și  

coeziunea socială, considera că, aceasta (cs) constituie ordinea viitoare a 

societăţii şi o definea ca interdependenţă caracterizată prin loialitate şi 

solidaritate între membrii societăţii. [apud 3, p. 112]  

Teoreticienii se divizează în cei care susțin că integrarea contribuie la 

creşterea discrepanțelor între regiuni şi ţări, adică sprijină teoria divergenţei, şi 

cei care cred că integrarea contribuie la reducerea lor, adică sunt adepți ai teoriei 

convergenței. Teoria convergenţei reprezintă baza pentru determinarea gradului 

de apropiere a economiilor diferitor ţări. Noţiunea de „convergenţă” a început să 

se utilizeze în cercetările ştiinţifice încă din anii 1960 şi iniţial se folosea pentru 

caracterizarea apropierii sistemului economic capitalist şi cel socialist, iar astăzi 

categoria “convergenţă” se utilizează pentru a caracteriza procesele de apropiere 
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a nivelelor de dezvoltare economică a diferitor ţări, procese la baza cărora se 

află tendinţele şi imperativele generale ale progresului tehnico-ştiinţific şi social. 

Teoria convergenţei sugerează că societăţile care se modernizează devin din ce 

în ce mai asemănătoare ca urmare a acestor procese. Ele au un nivel asemănător 

de dezvoltare tehnologică şi o structură similară a forţei de muncă şi a 

instituţiilor politice. Aceste societăţi „converg” treptat în jurul unui model 

general de societate modernă.  

O analiză  a coeziunii sociale în contextul evoluției arhitehtonicii  

europene,  pertinentă elaborării demersurilor educaționale,  este realizată de  

cercetătoare Alina Magdalena Manole. [3, p. 111-118] 

Conceptul de coeziune  este definit, astăzi, și din perspectivă politică. 

Politica de coeziune a UE, politică veche de mai bine de treizeci de ani, a suferit 

continue transformări, atât la nivelul obiectivelor specifice, a instrumentelor prin 

care acestea au fost puse în practică, precum şi a alocărilor financiare implicate  

[1]. Tratatul de la Roma (CEE, 1957), prin articolele 2 şi 3 menţiona faptul că, 

obiectivul prioritar al Comunităţii Europene era acela de a „promova pe întreg 

teritoriul comunitar o dezvoltare armonioasă, echilibrată şi durabilă a 

activităţilor economice, un grad ridicat de ocupare a forţei de muncă şi protecţiei 

sociale, (…) creşterea nivelului de viaţă, a solidarităţii şi coeziunii economico-

sociale în rândul statelor membre”, la vremea respectivă, Tratatul nu făcea  

referire specifică la o anumită politică regională sau fond de sprijin al coeziunii 

[2]. În anul  2004, Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa 

menţionează în mod specific conceptul de coeziune teritorială. Astfel, Art.1-3 

alineatul (3) din TCE face trimitere la „promovarea coeziunii economice, sociale 

şi teritoriale, precum şi a solidarităţii între statele membre” . [6] 

Politica de coeziune (politica regională) este una din cele mai importante 

şi mai complexe politici ale Uniunii Europene, statut ce decurge din obiectivul 

de reducere a decalajelor economice, sociale şi teritoriale între diversele regiuni 

şi state membre ale Uniunii Europene. Politica de coeziune a UE este elaborată 

până la cele mai mici detalii şi este finanţată prin două instrumente structurale: 

fondurile structurale ( Fondul Social European şi Fondul European de 

Dezvoltare Regională) şi fondul de coeziune. Aceste fonduri sunt rezultatul 

contribuţiei financiare a statelor membre, proporţional cu nivelul lor de 

dezvoltare economică, exprimată în valoarea PIB-ului, redistribuite apoi către 

acele ţari şi regiuni ale UE ramase în urma din punct de vedere economic si 

social [apud 1]. 
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Portivit  datelor   unui studiu asupra coeziunii sociale  întitulat Radarul 

coeziunii sociale - a măsura ceea ce leagă. Comparaţie internaţională a 

coeziunii sociale, realizat de Fundaţia germană „Bertelsmann”, în Danemarca, 

Norvegia, Suedia şi Finlanda se poate constata cel mai înalt grad de coeziune 

socială. Valorile cele mai slabe privind coeziune socială au fost măsurate în 

ţările baltice, Lituania şi Letonia, cât şi în statele sud-est-europene, Bulgaria, 

Grecia şi România. 

În definiţia autorilor coeziune socială înseamnă calitatea superioară a unei 

bune vecinătăţi. În societăţile cu o coeziune puternică între membrii societăţii se 

stabileşte o relaţie emoţională solidă şi un simţ dezvoltat al solidarităţii. Autorii 

studiului susțin că, societăţile moderne nu se bazează pe solidaritate, clădită pe 

asemănări, ci pe diversitate şi dependenţă reciprocă. Studiul cuprinde trei 

domenii: relaţii sociale, vecinătatea şi binele comun. Aceste domenii sunt 

compuse din câte trei dimensiuni măsurabile: reţele sociale, încredere în oameni, 

acceptarea diversităţii, grad de identificare, încredere în instituţii, simţul 

dreptăţii (justiţiei), solidaritate şi întrajutorare, acceptarea regulilor sociale şi 

implicarea în viaţa civică. [ apud 4] 

O altă analiză asupra coeziunii face conexiuni  dintre indexul coeziunii 

sociale, stabilit prin Radarul coeziunii sociale - a măsura ceea ce leagă. 

Comparaţie internaţională a coeziunii sociale și scorul PISA.  Comparând  doi 

indicatori  - gradul de coeziune și rezultatele PISA, autorul stabilește că, țările 

cu coeziune înalta spre medie, au înregistrat cele mai bune scoruri PISA, 

prezumând că, relatiile dintre oameni, cultivarea încrederii, acceptarea 

diversității si toleranța, rețeua socială si conexiunea cu celălat, stabilirea unor 

scopuri comune si  participarea, coeziunea socială și siguranța influențeză 

performanța elevilor. [ apud 7] 

În demersul său axiologic, sistemul educațional din Republica Modova 

dintotdeauna a urmărit, cel puțin la nivelul politicilor educaționale, formarea și 

dezvoltarea sentimentului de prietenie, ajutor reciproc, fraternitate și conjugare a 

resurselor pentru un scop comun. Totuși, tinerii, trăiesc sentimentul înstrăinării 

și neintegrării. Potrivit datelor statistice, în anul 2017,  aproape o treime din 

populația tânără de 15-29 ani (29,3%) nu era  cuprinsă nici în procesul 

de educație, nici în ocupare (Tinerii NEET). [apud 5].  

Urmând exercițiul deductiv,  constatăm că nivelul redus al coeziunii 

sociale influențează negativ asupra reușitei elevilor și sporește riscul de abandon 

școlar, amplificând simptomele unei lumi cu oameni deconectati si singuri.  
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În această ordine de idei, considerăm semnificativ suportul moral și 

dezvoltativ  oferit de educația nonformală copiilor și tinerilor din Moldova. 

Activitățile de educație nonformală sunt o alternativă fizică, cu potențial 

dezvoltativ,  mediului virtual în care se retrag după  finisarea programului școlar 

în special, adolescenții. Această retragere  în spațiul virtual este un fel de 

excluziune socală, trăire pasivă a  unor experiențe sociale,  în care  părintele, 

adiltul de cele mai dese ori n-are acces, or aceste experiențe  pot fi 

distructructive și chiar nocive pentru copii  și adolescenți. Astfel, educația 

informală, de cealaltă parte a truadei formelor educației pare a avea valori 

negative asupra coeziunii sociale, amplificând înstrăinarea  și absenteismul 

social. 

În concluzie, reiterăm semnificația poli și intersistemică a coeziunii ca 

fenomen politico-social  complex. Politicile de coeziune ale UE oferă faptologie 

politică și  probleme  emergente de cercetare . 

Prin demersurile sale curriculare, sistemul educațional abordează educația 

civică și educația pentru societate, dar  aspectul formal al interacțiunii  sistem-

elev  creează efecte de scurtă durată,  lăsând mult spațiu  influențelor  informale. 

Educația nonformală apare ca un intermediar, acoperind timpul liber ai copilului 

sau adolescentului între educația formală și cea informală ( rețele de socializare) 
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Gândirea – proces psihic intelectual de prelucrare logică a 

informaţiilor 
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Gândirea reprezintă nivelul cel mai înalt de prelucrare şi integrare a 

informaţiei despre lumea externă şi despre propriul nostru EU. Prin ea se 

realizează saltul calitativ al activităţii de cunoaştere de la particular la general, 

de la accidental la necesar, de la simpla constatare a existenţei obiectului la 

interpretarea şi explicarea lui legic-cauzală, se face  trecerea de la procesele 

psihice cognitive senzoriale la cele cognitive superioare. 

Prin urmare, gândirea este procesul psihic de reflectare mijlocită şi 

generalizat-abstractă – sub  forma noţiunilor, judecăţilor şi raţionamentelor – a  

însuşirilor comune, esenţiale şi necesare ale obiectelor şi a relaţiilor legice, 

cauzale între ele. 

Gândirea constă într-o „succesiune de operaţii care duc la dezvăluirea 

unor aspecte importante ale realităţii şi la rezolvarea anumitor probleme”. [1, 

p. 57] 

„Gândirea este un proces intelectual de operaţii şi strategii coordonate în 

acţiuni mintale prin care se prelucrează, corelează, decodifică informaţii şi se 

rezolvă probleme”. [2, p. 72] Se implică pregnant în formarea conceptelor şi 

operaţiilor, în înţelegerea noţiunilor, în rezolvarea problemelor. 

Unităţile de bază din care se compune gândirea sunt: 

• imaginea (ca reprezentare mentală a unui obiect, unitatea cea mai primitivă 

a gândirii); 

• simbolul (o unitate abstractă a gândirii, care redă obiectul, eventual 

calitatea, cuvântul fiind cel mai simplu simbol); 

• conceptul (o etichetă pusă unei clase de obiecte, evenimente care au în 

comun câteva atribute); 

• operaţia (acţiune interiorizată, reversibilă, utilă la formarea conceptelor sau 

la rezolvarea problemelor); 

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_en.pdf
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https://sustineducatia.wordpress.com/2016/04/29/rezultatele-pisa-si-indexul-coeziunii-sociale/
https://sustineducatia.wordpress.com/2016/04/29/rezultatele-pisa-si-indexul-coeziunii-sociale/
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• regula sau legea (cea mai complexă unitate a gândirii, ce presupune 

stabilirea relaţiei între două sau mai multe concepte). 

Ordonarea şi gruparea unităţilor de bază ale gândirii permit stabilirea 

laturilor acestora, care pot fi: 

• una informaţională  – dezvăluie conţinutul gândirii, faptul că acesta dispune 

de „unităţi informaţionale” despre obiecte, fenomene, evenimente; 

• una operaţională  – relevă funcţionalitatea gândirii, faptul că ea implică 

transformări ale informaţiilor pentru a obţine procese care, prin depăşirea 

situaţiei problematice, să asigure adaptarea la mediu. 

Din perspectiva acestor laturi, gîndirea poate fi definită şi ca „un proces de 

schimbare şi reorganizare a informaţiilor stocate în memorie, în vederea creării 

unor noi informaţii”. [3, p. 155-156] 

Conceptele se află la diverse niveluri de constituire, ocupând locuri diferite 

în sistemul informaţional al individului. Ele pot fi clasificate astfel: 

• după gradul de generalitate: individuale, particulare şi generale; 

• după existenţa sau inexistenţa unui corespondent concret în realitatea 

înconjurătoare: concrete şi abstracte; 

• după calea de formare şi conţinutul lor: empirice (se formează în relaţiile 

cotidiene, de viaţă, din societate, având un conţinut neorganizat) şi 

ştiinţifice (reprezintă produsul unor demersuri organizate ce conţin 

esenţialitatea obiectelor şi fenomenelor). 

Gândirea foloseşte două categorii de operaţii: 

• operaţii fundamentale (de bază) – sunt prezente în orice act de gândire şi 

constituie scheletul ei (analiza şi sinteza, abstractizarea şi generalizarea, 

comparaţia şi concretizarea logică); 

• operaţii instrumentale – sunt folosite în anumite acte de gândire şi 

particularizează în funcţie de domeniul cunoaşterii în care gândirea este 

implicată (algoritmice şi euristice, productive şi neproductive, convergente 

şi divergente) 

Gândirea este procesul psihic care dispune de cel mai vast sistem de 

operaţii. Psihologia studiază operaţiile gândirii ca instrumente psihice dobândite 

şi perfecţionate prin dezvoltare intelectuală, prin învăţare şi exerciţiu. Operaţiile 

gândirii acţionează de cele mai multe ori în cupluri operatorii ce se completează 

reciproc: analiza şi sinteza, abstractizarea şi generalizarea,comparaţia, 

concretizarea logică şi particularizarea, sistematizarea. 

Analiza reprezintă separarea mentală a unor obiecte, fenomene sau însuşiri, 

elemente ale lor şi cercetarea lor separată. Această operaţie permite delimitarea 
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esenţialului de neesenţial, a necesarului de întâmplător. Prin analiză, sunt 

selectate însuşirile interne, proprii obiectului, prin eliminarea însuşirilor 

neesenţiale, accidentale, ce le acoperă. 

Sinteza, operaţia inversă analizei, reuneşte mental elementele realizînd 

întregul. Nu este o simplă asociere sau însumare, ci o operaţie ce presupune 

relaţionarea logică a însuşirilor obiectului; include obiectul gândit într-o clasă de 

obiecte, îl corelează cu alte obiecte, desprinde, dintr-un ansamblu de date, un 

principiu logic de dezvoltare şi interacţiune. 

Abstractizarea este operaţia de extragere a proprietăţilor generale comune 

unei categorii de obiecte, fenomene ş.a., eliminându-le pe cele particulare (sau 

reţinerea celor semnificative pentru etapa respectivă de studiu şi neglijarea celor 

nesemnificative). Gândirea trece astfel de la aparenţă la esenţă, de la variabil la 

invariabil, de la concret la abstract. În psihologia cognitivă, abstractizarea este 

asimilată atenţiei selective. Aceasta este prezentată într-o multitudine de sarcini, 

mai simple sau mai complexe, cum ar fi: 

• sarcinile de clasificare şi sortare – presupun gruparea unor obiecte după 

unul sau mai multe criterii; 

• sarcinile de  modificare a clasificărilor – presupun regruparea elementelor 

clasificate deja după un alt criteriu decât cel folosit anterior; 

• sarcinile de  rezolvare a problemelor – este importantă capacitatea de a face 

abstracţie  de informaţiile irelevante, nepertinente, mai ales de ordin 

perceptiv. 

Generalizarea este operaţia prin care însuşirile extrase cu ajutorul 

abstractizării sunt extinse la o întreagă clasă de obiecte – fenomene. 

Generalizarea mentală constituie premisa oricărei cunoaşteri teoretice, deoarece 

soluţionarea unei probleme teoretice înseamnă raportarea nu doar la cazul 

particular în care ea apare, ci şi raportarea ei la toate cazurile similare. 

Una dintre condiţiile esenţiale şi necesare pentru declanşarea şi stimularea 

generalizării o reprezintă flexibilitatea gândirii. Un rol important îl are 

transferul, înţeles ca o extensie în plan mental a informaţiilor condensate asupra 

întregii clase de obiecte şi fenomene. Generalizarea face apel la inferenţele 

inductive şi deductive. O mare importanţă teoretică şi practică o are 

generalizarea conceptuală, care se referă la faptul că elaborarea unui concept 

include, în mod necesar, posibilitatea aplicării lui la o multitudine de obiecte şi 

la o întreagă clasă de elemente. 

Comparaţia  este operaţia prin care se stabilesc în plan mental asemănările 

şi deosebirile esenţiale dintre obiecte şi fenomene, pe baza unui criteriu. Este 
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utilă pentru analiză şi sinteză. Concretizarea este operaţia opusă abstractizării, 

prin care  aspectele generale se realizează prin luarea în considerare şi a 

însuşirilor particulare. E un efort al gândirii de a pătrunde cât mai adânc în 

concreteţea obiectelor şi fenomenelor. 

Particularizarea, operaţie opusă generalizării, constă în individualizarea 

(precizarea) unui obiect, fenomen ş.a., făcând parte dintr-o categorie definită 

prin proprietăţi generale. 

Sistematizarea reprezintă operaţia gîndirii cu ajutorul căreia cunoştinţele 

asupra obiectelor sau fenemenelor se leagă şi se ordonează într-un sistem. 

Activităţile fundamentale ale gândirii, care o individualizează în raport cu 

alte mecanisme psihice sunt: conceptualizarea, înţelegerea, rezolvarea 

problemelor, raţionamentele, decizia şi creaţia. [ 3, p. 166-169] 

Conceptualizarea este capacitatea de abstractizare, sesizare a atributelor 

distinctive a unei clase de obiecte, care sunt apoi încorporate într-o imagine sau 

într-o idee – concept. 

Vâgotski reușește să desprindă trei etape ale procesului formării noțiunilor, 

aplicînd metodica dublei simulări, fiecare avînd mai multe subetape: etapa 

gîndirii complexe și etapa gândirii noționale. 

Înţelegerea. Gândirea nu poate fi concepută în afara înţelegerii, în afara 

sesizării şi corelării atributelor esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor. A 

înţelege înseamnă: 

• a sesiza existenţa unei legături între setul noilor cunoştinţe şi setul 

vechilor cunoştinţe gata elaborate; 

• a stabili natura şi semnificaţia acestei legături; 

• a încadra şi încorpora noile cunoştinţe în cele vechi, care în felul 

acesta se modifică şi se îmbogăţesc. 

Rezolvarea problemelor. Din perspectiva psihologiei cognitive, rezolvarea 

de probleme este o activitate laborioasă care constă în elaborarea ipotezelor, 

stabilirea strategiilor de căutare şi elaborare a informaţiilor. Rezolvarea de 

probleme este concepută de cognitivişti ca un proces de prelucrare a 

informaţiilor. 

Din cercetările de psihologia gândirii s-a constatat că procesul rezolvării de 

probleme depinde, în mare măsură, de modalităţile prin care prelucrăm şi 

decodificăm informaţiile din situaţii, mesaje, enunţuri, probleme, care pot fi bine 

structurate, slab definite sau contradictorii. Studiile efectuate au demonstrat că 

rezolvarea problemelor bine structurate implică, în general, modele algoritmice 
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de gândire şi secvenţe de operaţii logice, iar soluţionarea situaţiilor slab definite 

presupun strategii euristice, seturi de operaţii probabilistice. [ 2, p. 84] 

Strategiile algoritmice  sunt procedee sau secvenţe operaţionale sistematice 

şi riguroase cuprinzând raţionamente, scheme intelectuale standardizate, fixate 

prin reguli precise, care asigură obţinerea sigură a rezultatului unei sarcini. În 

general, problemele algorimice sunt structurate logic, au un singur răspuns 

corect sau un număr foarte mic de soluţii, şi se rezolvă cu ajutorul gândirii 

convergente, a analizei verticale desfăşurată într-un singur plan cognitiv. 

Spre deosebire de strategiile algorimice, cele euristice sunt „sisteme 

operaţionale nestandardizate, flexibile şi divergente, ce uzează de raţionamente 

neformalizate, scheme deschise, fluente, probabilistice, menite să caute şi să 

descopere rezultatul unei probleme”. Problemele euristice sunt structurate 

creativ, dispun de mai multe soluţii ce se pot rezolva prin imaginaţiei prin 

„explorare laterală a diverse planuri şi perspective, prin gîndire divergentă”. [2, 

p. 83] 

Procesualitatea rezolvării problemelor – „în activitatea de rezolvare a 

problemelor se folosesc următoarele noţiuni:  problemă,  situaţie problematică,  

spaţiu problematic şi  conduită rezolutivă” [ 4, p. 168]: 

a) Problema  se asociază cel mai frecvent cu bariera, obstacolul, semnul de 

întrebare, dificultatea teoretică sau practică, lacuna cognitivă, care se cer 

a fi înlăturate, depăşite, rezolvate. 

„Problema apare deci ca un obstacol cognitiv în relaţiile dintre subiect 

şi lumea sa, iar asumarea sarcinii de a depăşi obstacolul, ca şi demersurile 

cognitive şi tehnice întreprinse în acest scop conturează domeniul rezolvării 

problemelor. (P. P. Neveanu)” [6, p. 125] 

b) Situaţia problematică  este sau devine ceea ce apare ca fiind atipic, 

netransparent, nedeterminat, ambiguu, ceea ce generează tensiuni, 

conflicte.  

„Rezolvitorul trăieşte simultan două realităţi: una de ordin cognitiv, 

referitor la experienţa pe care şi-o reactualizează, şi alta de ordin motivaţional, 

ce rezultă pe baza elementului-surpriză, de noutate şi necunoscut, cu care se 

confruntă acesta. (I. Radu)”. [6, p. 125] 

„O situaţie problematică generează probleme (N. Chomsky), tensiune 

psihică (N. Mager) deoarece subiectul, implicat voluntar, conştientizează faptul 

că posibilităţile, resursele cognitive şi operaţionale de care dispune sunt 

insuficiente sau inadecvate în raport cu cerinţele situaţiei.” [2, p. 86] 

c) Spaţiul problematic presupune prezenţa a trei categorii de stări: 
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* stări iniţiale, punct de plecare (ceea ce se dă); 

* stări finale, scopul problemei (ceea ce se cere); 

* stări intermediare, acțiuni sau operații ce ne conduc de la starea inițială 

la cea finală (ansamblul transformărilor succesive ale stărilor iniţiale în stări 

finale). 

Conduita rezolutivă reprezintă trecerea de la o stare la alta. Operaţiile 

implicate în rezolvarea unei probleme sunt sintetizate de G. Polya în schema : 

izolare 

recunoaştere                 regrupare 

              mobilizare                            previziune                             

organizare          

reamintire                      suplimentare 

combinare 

Astfel, rezolvarea începe cu  mobilizarea în vederea găsirii soluţiei. Ea este 

însoţită de recunoaşterea unor aspecte cunoscute şi de  reamintirea unor 

definiţii, teoreme. Are loc  izolarea unui detaliu, precum şi  combinarea 

detaliilor disparate. Urmează  regruparea datelor şi suplimentarea viziunii 

asupra problemei. În centrul acestor operaţii se află  previziunea, întrucît toate 

operaţiile menţionate urmăresc să ne conducă spre soluţie. În final se realizează 

organizarea, adică corelarea elementelor care contribuie la rezolvarea 

problemei.  

Raţionamentele sunt determinate de procese şi de mecanisme. Procesele 

reprezintă tot ceea ce se întîmplă în timpul rezolvării problemelor, evenimentele  

externe şi interne care se produc în decursul rezolvării problemelor, ca şi 

schimbările care rezultă. 

Principalele procese rezolutive sunt: 

• „interpretarea situaţiei sau reprezentarea problemei; 

• elaborarea scopurilor şi planificarea; 

• memorarea evenimentelor critice; 

• evaluarea rezultatelor acţiunii.” 

Mecanismele sunt „reguli sau sisteme care, prin funcţionarea lor, angajează 

procesele solicitate de rezolvarea problemelor. Cele mai cunoscute mecanisme 

sunt: 

• activarea în memorie a semnificaţiilor, a cunoştinţelor declarative şi 

procedurale; 

• producerea inferenţelor; 

• raţionamentele, memorizarea, mecanismele deciziei”. [3, p. 169] 
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Decizia reprezintă acea parte a gândirii pe care o realizăm în cazul unei 

reuşite (generalizare, particularizare, aplicare) sau a unui eşec (alegem altă cale, 

abandonăm, reformulăm problema, verificăm). 

Creaţia reprezintă una dintre cele mai complexe activităţi ale gândirii, 

forma ei externă ducând la un nivel nou de sinteză. Creaţia foloseşte un 

ansamblu de propoziţii care nu sunt precedate şi nici cunoscute dinainte ca fiind 

relevante pentru soluții. 
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Rezultate constatative privind inteligența generală a 

școlarilor mici din România și Republica Moldova 

Cătălina Rusu, România 

 

 Societatea umană confruntă mereu părinţii şi cadrele didactice cu noi 

provocări în ceea ce priveşte dezvoltarea globală acopilului. Dacă în elaborarea 

politicilor publice în domeniul dezvoltării copilului considerăm copilul ca fiind 

reperul cel mai important şi investiţia în această perioadă de vârstă ca fiind cea 

mai eficientă, atunci politicile publice prin instrumentele lor de implementare ar 

trebui să se refere la orientarea, coordonarea şi convergenţa tuturor activităţilor 

desfăşurate de adulţi, în baza unei viziuni comune. 

 Plecând de la definiţia inteligenţei ca “fiind o aptitudine generală care 

contribuie la formarea capacităţilor şi la adaptarea cognitivă a individului în 

situaţii noi” [2,p74] 
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O abordare evolutivă asupra inteligenţei o găsim la Piaget J. [4, p. 45], 

Geary [3, p. 234] şi Thurstone. O altă abordare (teoria triaehică) îi aparţine lui 

Stenberg R. [5, p. 600-608]. 

Realizând punctele importante la cercetările realizate în domeniul 

dezvoltării cognitive şi inteligenţei lingvistice, putem menţiona următoarele 

aspecte: 

➢ Jean Piaget a descris modul în care se modifică inteligenţa pe parcursul 

evoluţiei ontogenetice; 

➢ U. Şchiopu – psihologia vârstelor ,,încorporează studiul caracteristicilor 

evoluţiei psihice, dimensiunea evoluţiei temporale diferenţiate cu schimbări ce 

survin în decursul întregii vieţi, de la naştere până la moarte cu tendinţa de a 

face o mai mare apropiere a psihologiei de viaţa concretă. [6, p. 178] 

➢ E. Verza – psihologia vârstelor este “ştiinţa care studiază 

caracteristicile constituirii activităţii psihice umane, modificările acesteia de la 

inferior la superior, a regreselor ce au loc în anumite etape de vârstă, a evoluţiei 

personalităţii şi manifestării actelor de conduită în relaţie cu determinările socio-

culturale ale existenţei umane”. [6, p. 189] 

➢ Tatiana Slama-Cazacu  a studiat evoluţia bilingvismului asupra dezvoltării 

copilului. [1, p. 21-46] 

Cercetǎrile realizate pînǎ în prezent sunt focalizate pe populaţia ţintǎ din 

acelaşi spaţiu cultural si au constat în identificarea paradigmelor propuse de 

inteligentele multiple. 

Noutatea lucrǎrii prezente constǎ și în cercetarea paralelă pe două culturi 

diferite din același areal geografic, Republica Moldova și România. 

Cercetarea s-a desfăşurat în perioada septembrie – decembrie 2016, pe 

elevi cu vârsta cuprinsă între 6-7 ani, din Republica Moldova și România.  

Participanţii la această cercetare au fost un număr de 78 elevi din Republica 

Moldova și 204 elevi din România. Diferenţiat în funcţie de variabila gen 

biologic, 41 elevi sunt băieţi (52.6 %) şi 37 elevi sunt fete (47.4 %). Prezentăm 

mai jos ilustrarea grafică a lotului de participanţi din Republica Moldova și 

România în funcţie de variabila gen biologic. 
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Graficul 1. Ilustrarea grafică a lotului de subiecţi în funcţie de variabila gen 

biologic, în cazul subiecților din Republica Moldova și România 

 

În urma consultării literaturii de specialitate, am construit de asemenea un 

chestionar destinat să măsoare inteligenţa generală la elevii mici. Chestionarul 

conţine 13 itemi, cotarea răspunsurilor subiecţilor făcându-se pe o scală în 5 

trepte de tip Likert, de la 1 = insuficient, 2 = suficient, 3 = bine, 4 = foarte bine 

şi 5 = excelent. 

Scorul total la testul de inteligenţă generală se obţine adunând scorul 

subiecţilor la fiecare item şi împărţind suma obţinută la numărul de itemi. Astfel, 

scorul minim ce poate fi obținut este 1 iar scorul maxim poate fi 5. 

Prelucrarea datelor obţinute s-a realizat cu ajutorul programului SPSS 20.0 for 

Windows. Operaţiile statistice utilizate au fost: 

a) Analiza de frecvenţă pentru ilustrarea compoziţiei lotului de subiecţi; 

b) Coeficientul de consistenţă internă alfa Cronbach pentru testul de 

inteligență generală; 

c) Testul t pentru eşantioane independente. 

Stabilirea fidelităţii testului de inteligență generală s-a realizat prin 

calcularea coeficientului de consistenţă internă alfa Cronbach. Pentru ca o probă 

să aibă o bună fidelitate trebuie ca valoarea coeficientului alfa Cronbach să fie 

peste 0.700. Un coeficient de fidelitate de peste 0.800 reflectă o foarte bună 

fidelitate a instrumentului respectiv. Prezentăm mai jos coeficienţii alfa 

Cronbach obţinuţi (pentru eșantionul din România, am preluat coeficientul alfa 

prezentat într-un studiu anterior prezentat în lucrare). 

Tabelul 1. Coeficienții de fidelitate (consistență internă) alfa 

Cronbach pentru testul de inteligență generală, diferențiat pentru subiecții 

din România și Republica Moldova 

Țara Coeficienții alfa Cronbach 

România α = 0.921 

Republica Moldova α = 0.970 
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       Constatăm că, atât pe eșantionul din România, cât și pe eșantionul din 

Republica Moldova, testul de inteligență generală prezintă o fidelitate foarte 

bună. Astfel, testul este fidel pe ambele eșantioane de elevi. 

Prezentăm mai jos mediile și abaterile standard la variabila inteligență 

general, comparative pentru subiecții din România și Republica Moldova. 

Tabelul 2. Prezentarea comparativă a mediilor la variabila inteligență 

generală, pentru subiecții din România și Republica Moldova 

Inteligențăgenerală Medii Abateri standard 

România 3.67 0.84 

Republica Moldova 3.50 1.06 

În continuare am verificat dacă există diferențe semnificative în funcție de 

variabila țară în cee ce privește mediile la variabila inteligență generală. Pentru 

aceasta am aplicat testul t pentru eșantioane independente. Rezultatele arată că 

nu există diferențe semnificative în funcție de variabila țară în ceea ce privește 

mediile la inteligența generală [t (181) = 1.145, p = 0.254] (tabelul 3). Astfel, 

testul de inteligență generală prezintă rezultate echivalente pe Republica 

Moldova și România, între cele două țări neexistând diferențe semnificative 

statistic. 

Tabelul 3. Rezultatele la testul t de comparare a mediilor la variabila 

inteligenţă generală, în funcţie de variabila țară 

Variabile Medii Rezultatele la 

testul t 

Pragul de 

semnificaţie p 

Inteligenţă generală   

t (181) = 1.145 

 

p = 0.254 România 3.67 

Republica Moldova 3.50 

Prezentăm mai jos o ilustrare grafică a acestor rezultate obținute. 

 

 
Graficul 2. Prezentarea comparativă a mediilor la inteligenţă 

generală, diferenţiat în funcţie de variabila țară 
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      Diferențe de gen privind testul de inteligență general, atât pe 

eșantionul din Republica Moldova, cât și pe eșantionul din România 

Am verificat dacă există diferențe semnificative în funcție de variabila 

gen în ceea ce privește mediile la variabila inteligență generală, atât în cazul 

subiecților din România, cât și a celor din Republica Moldova Pentru aceasta am 

aplicat testul t pentru eșantioane independente. Rezultatele arată că: 

• nu există diferențe semnificative în funcție de variabila gen în ceea ce privește 

mediile la inteligența generală, în cazul subiecților din România [t (103) = 

1.634, p = 0.105] (tabelul 4). 

• nu există diferențe semnificative în funcție de variabila gen în ceea ce privește 

mediile la inteligența generală, în cazul subiecților din Republica Moldova [t 

(76) = 0.912, p = 0.364] (tabelul 4). 

Prin urmare, neexistând diferențe semnificative în funcție de genul 

biologic nici pe eșantionul din Republica Moldova, nici pe eșantionul din 

România, putem afirma că testul de inteligență general este neutru relativ la 

genul biologic. 

Tabelul 4. Rezultatele la testul t de comparare a mediilor la variabila 

inteligenţă generală, în funcţie de variabila gen, atât pentru subiecții din 

România, cât și pentru subiecții din Republica Moldova. 

Variabile Medii Rezultatele 

la testul t 

Pragul de 

semnificaţie 

p 

Inteligenţă generală, România   

t (103) = 

1.634 

 

p = 0.105 Gen masculin 3.52 

Gen feminin 3.81 

Inteligenţă generală, Republica 

Moldova 

  

t (76) = 

0.912 

 

p = 0.364 

Gen masculin 3.40 

Gen feminin 3.62 

Prezentăm mai jos o ilustrare grafică a acestor rezultate obținute. 
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Graficul 3. Prezentarea comparativă a mediilor la inteligenţă 

generală, diferenţiat în funcţie de variabila gen biologic, atât pentru 

eșantionul din România, cât și pentru eșantionul din Republica Moldova 

 

Cercetarea de față a urmărit să analizeze fidelitatea testului de inteligență 

general pe eșantionul din Republica Moldova, precum și gradul de echivalență al 

acestuia pe eșantioanele din Republica Moldova și România. De asemenea, ne-a 

interesat să analizăm dacă testul de inteligență general este neutru cu privire la 

variabila gen biologic, pe ambele eșantioane investigate. 

Conform rezultatelor obținute, s-a constatat că testul de inteligență 

prezintă o foarte bună fidelitate (verificată prin metoda consistenței interne) pe 

eșantionul din Republica Moldova, coeficientul de fidelitate alfa Cronbach fiind 

peste 0.90 și similar cu cel obținut pe eșantionul din România. 

De asemenea, testul de inteligență general prezintă o bună echivalență pe 

eșantioanele din Republica Moldova și România, diferențele dintre cele două 

țări nefiind semnificative statistic. Astfel, testul de inteligență general este 

neutru raportat la cele două culturi. 

Tototată, am obținut că testul de inteligență general este neutru relativ la 

variabila gen biologic, atât pe eșantionul din Republica Moldova, cât și pe 

eșantionul din România, diferențele dintre fete și băieți nefiind semnificative 

statistic pe nici unul dintre cele două eșantioane. În plus, pe ambele eșantioane, 

s-a obținut că fetele obțin medii puțin mai mari decât băieții, fapt ce aduce un 

argument în plus cu privire la echivalența culturală a acestui test. 
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Etica profesională în contextul educației incluzive 

Tatiana Scripa, UST, lector universitar 

 

     Abstracts: In the field of education, is required of competent teachers 

with a high quality education that demands efficiency, responsibility, 

multidisciplinarity, respects for the rights of the children. The education of 

children with Individualized Education Programs (IEPs) requires rigorous 

psycho training, on the basis of which teachers should be able to know and 

apply the philosophy of education and professional ethics. Nowadays, it is 

necessary not only to be a good specialist, but it requires an appropriate ethical 

behavior. 

     Key words: professional ethics, inclusive education, principles, code of 

ethics. 

 

     O educaţie de calitate într-o societate democratică, are rolul de a asigura 

şanse egale pentru toţi copiii şi tinerii, inclusiv și pentru persoanele cu 

dizabilități. Personalul din educaţie au responsabilitatea de  a presta 

servicii care întăresc încrederea generală a tuturor membrilor societății.  

     Etica profesională este un domeniu multidisciplinar, independent al 

științei despre etică în general, cât și în etica pedagogică în special, care studiază 

bazele moralei profesionale, explică specificul principiilor, funcțiilor morale 

generale și a categoriilor etice. De asemenea, etica profesională în domeniul 

educației studiază caracterul educației morale a pedagogului, bazele etichetei 

pedagogice,reguli de comunicare și norme de comportare socială.  

     Etica pedagogică are scopul să respecte personalitatea elevului și să 

manifeste față de acesta o exigență respectivă; să mențină propria reputație și 

reputația colegilor săi; să se îngrijească de credibilitatea morală a societății față 

de învățător [2, p.15-16]. 

https://www.librariaeminescu.ro/ro/autori/Jean-Piaget.html
https://www.librariaeminescu.ro/ro/autori/Barbel-Inhelder.html
https://www.librariaeminescu.ro/ro/edituri/cartier.html
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     Etica pedagogică în contextual educației inclusive are menirea de a 

elucida un şir de probleme de ordin teoretic și practic, fiind conturate de 

specificul instruirii a copiilor cu CES: expunerea principiilor şi conţinuturilor 

etice specifice profesiei de pedagog care educă personae cu nevoi speciale, 

aspectele morale ale activității pedagogice legate de particularitățile diferitor 

tipuri de dezabilități, cercetarea problemelor de ordin metodologic și practic 

referitor la rezultatele incluziunii, prezentarea cerinţelor faţă de modelul etic al 

profesionistului într-o școală incluzivă.  

     Abordarea contemporană a formării din perspectiva educației inclusive 

impune elucidarea tipurilor de probleme pe care şi le pune etica pedagogică. 

Analizele acestui demers teoretic se referă la: profilul competenţelor 

psihopedagogice şi morale pe care îl aşteaptă educabilii şi societatea de la 

educatori, modalităţile acţionale ale influenţării ştiinţifice, profesionale, morale.  

Educaţia incluzivă implică şi asumarea unor roluri în cadrul sistemului 

educaţional. Situaţiile, contextele şi manierele noi de lucru în activitatea şcolară 

se referă atât la cadrele didactice din învăţămîntul obişnuit, cât şi la cele din 

şcolile speciale. 

     Cercetătoarea V. Lungu susține că etica este o disciplină științifică, care 

elicudează două grupe de probleme: 

➢ probleme teoretice propriu-zise ce se referă la natura și esența 

morale; 

➢ probleme ce țin de țin de modul în care ar trebui să procedeze 

omul, după ce principia și norme să se conducă în viață. 

     Factorii care favorizează comportamentul etic în educație: 

✓ Legislația de stat, care orintează spre îndeplinirea unor legi la 

nivel individual și organizațional; 

✓ Codul deontologic (codul de etică), care orientează modul de 

comportament ale membrilor organizației respective, soluționarea problemelor 

și conflictelor de ordin intern și extern, relațiile dintre membrii oragnizației, cât 

și cu superiorii, și alți specialiști, stabilind unele principii și cerințe față de 

angajați și menegeri [2, p.28]. 

     Cadrul normativ-strategic pentru realizarea proceselor de asigurare a 

condiţiilor adecvate pentru valorificarea potențialului tuturor copiilor 

recomandate în domeniul educației incluzive vizează următoarele acte 

normative:  

• Codul educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17 iulie 2014, 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.319-324  din 24 octombrie 2014; 
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• Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ME nr. 831 din 

07 septembrie 2015; 

• Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova 

pentru anii 2011-2020, Hotărârea de Guvern nr. 523 din 11 iulie 2011, 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15 iulie 2011, nr. 114-116/589; 

• Ordinul ME nr.125 din 07 maritie 2012. Cu scopul consolidării 

procesului de formare inițială a cadrelor didactice la nivel universitar, a fost 

introdus cursul de educație incluzivă în toate în instituțiile de învățămânr 

superior; 

• Strategia Sectorială de Dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educația-

2020”, Hotărârea de Guvern nr.944 din 14 noiembrie 2014, Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova nr.345-351 din 21 noiembrie 2014; 

• Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului, aprobată prin ordinul 

ME nr. 99 din 26 februarie 2015; 

• Metodologia de organizare şi funcţionare a Centrului de Resurse pentru 

Educaţia Incluzivă din instituţia de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

ordinul ME nr.100 din din 26 februarie 2015; 

• Ordinul ME nr.156 din 20 martie 2015 cu privire la Instrucţiunea privind 

procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerinţe educaţionale special; 

• Ordinul ME nr. 311 din 05 mai 2015 cu privire la Reglementările şi 

condiţiile specifice referitoare la evaluarea finală şi certificarea copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale din învăţământul obligatoriu; 

• Strategia privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, 2010-

2013; 

• Strategia pentru protecţia copilului pentru anii 2014-2020. 

     Conform Codului educației (Art.3), educația integrată este definită drept 

proces educațional care răspunde diversității copiilor și cerințelor individuale de 

dezvoltare, oferind oportunități individuale de dezvoltare, oferind oportunități și 

șanse egale de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare și 

educație de calitate în medii comune de învățare [3]. 

     Principiile fundamentale ale educaţiei, disponibile pentru educația 

incluzivă sunt redate în Art. 7 al Codului Educației [3]. Principiile de bază se 

axează pe: 

- principiul echităţii – în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără 

discriminare;  

- principiul calităţii, cu raportare la standardele naţionale de referinţă şi la 

bunele practici naţionale şi internaţionale;  
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- principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; 

- principiul incluziunii sociale; 

- principiul asigurării egalităţii; 

- principiul unităţii şi integralităţii spaţiului educaţional; 

- principiul participării şi responsabilităţii comunităţii, a părinţilor şi a 

societății;  

- principiul susţinerii şi promovării personalului din educaţie. 

     Astfel, principiile-cheie ale incluziunii au în vedere următoarele 

concepte:  

• valorizarea diversităţii;  

• dreptul de a fi respectat;  

• demnitatea fiinţei umane;  

• nevoile individuale înţelese ca cerinţe individuale;  

• responsabilitatea colectivă;  

• dezvoltarea relaţiilor şi culturii profesionale;  

• dezvoltarea profesională;  

• şanse egale. 

     Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova 

pentru anii 2011-2020 servește drept document de bază în acest sens și creează 

cadrul normativ-strategic pentru realizarea proceselor de asigurare a condiţiilor 

adecvate pentru valorificarea potențialului tuturor copiilor, necesare pentru 

respectarea eticii profesionale.  

     Educaţia incluzivă are la bază fundamente sociale, pedagogice şi 

psihologice. Din punct de vedere social, educaţia incluzivă se fundamentează pe 

echilibrul între personalitate şi societate, adaptarea şi integrarea personalităţii în 

societate. Fundamentele pedagogice ale educaţiei incluzive se constituie din 

teoriile educaţiei şi învăţării, legităţile generale ale educaţiei, conceptul de 

educabilitate etc. În calitate de fundamente psihologice ale educaţiei incluzive 

intervin teoriile dezvoltării personalităţii, teoriile dezvoltării psihosociale, 

psihogenetice şi psihodinamice, teoria intervenţiei timpurii în dezvoltarea 

copilului, legităţile dezvoltării umane, teoriile evaluării structurilor psihice ale 

personalităţii [8]. 

     Dezvoltarea unor culturi incluzive, determină o şcoală primitoare 

pentru toate categoriile de copii, unde diversitatea elevilor este privită ca o 

resursă de valoare. Şcoala realizează adaptări ale clădirii, care să o facă 

accesibilă tuturor. Sistemul de evaluare implementat în şcoală apreciază adecvat 

rezultatele tuturor elevilor. Serviciile de sprijin (psihologi, logopezi, profesori de 
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sprijin, etc.) asigură creşterea gradului de participare a elevilor. Părinţii şi 

cadrele didactice sunt valorizaţi în mod egal. Școală în mod activ îşi dezvolte 

relaţiile cu comunitatea locală. Dificultăţile în învăţare sunt considerate ca 

prilejuri de dezvoltare a unor practici mai bune.  Cadrele didactice se sprijină 

reciproc în rezolvarea problemelor şi se implică în luarea deciziilor.  

Dimensiunile de bază și caracteristicile personalității care influențează 

comportamentul etic în școala incluzivă vizează următoarele calități: 

➢ Extraversiunea / introversiunea; 

➢ Nevrotismul cu doi poli: stabilitatea / instabilitatea emoțională; 

➢ Agreabilitatea / dezagreabilitatea; 

➢ Conștiința datoriei; 

➢ Deschiderea spre nou. 

În modelul tradiţional, profesorul este considerat o autoritate care deţine 

adevărul şi care, în actul predării, împărtăşeşte acest adevăr şi elevilor. Şcoala 

incluzivă vede în profesor o sursă de experienţă pentru copii care mediază între 

cunoaşterea valorilor culturii umane, incluziv elevii cu CES. De asemenea, 

profesorul este pus în situația de afi şi un cercetător interesat de resursele 

existente în comunitate care pot fi exploatate în actul învăţării şi de posibilităţile 

prin care mijloacele de învăţămînt pot fi corelate cu aceste resurse pentru a 

adaptarea și instruirea copiilor cu CES. 

Principiile educației morale: 

• Caracterul activ al educației morale; 

• Educația personalității în grup și de grup; 

• Îmbinarea exigenței față de copil cu respectful pentru el; 

• Sprijinirea pe calitățile positive ale personalității copilului în vederea 

înlăturării celor negative; 

• Respectarea particularităților de vârstă și individuale în educația morală; 

• Continuitatea, consecvența și unitatea în educația morală. 

     Categoriile de bază ale etici profesionale sunt: 

✓ conștiința; 

✓ onoarea și demnitatea; 

✓ dreptatea; 

✓ autoritatea; 

✓ etica și tactul pedagogic. 

     Profesorii din şcoală în condiţiile învăţământului incluziv trebuie să 

satisfacă o serie de cerinţe: 

- să aibă o viziune clară asupra filosofiei educaţiei incluzive; 
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- să ofere condiţii egale de participare şi de dezvoltare tuturor copiilor; 

- să susțină un mediu educaţional echitabil, deschis, tolerant şi prietenos; 

- să admită educaţia incluzivă ca pe un scop fundamental în procesul de 

dezvoltare armonioasă a personalităţii copiilor cu cerinţe educative speciale; 

- să susţină şi să dezvolte în şcoală activităţi educaţionale în care elevii, 

profesorii şi părinţii să relaţioneze de pe poziţii egale, după principiul 

parteneriatului; 

- să încurajeze şi să susţină activităţile desfăşurate în echipe de specialişti 

(psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, psihologi, etc.)  

- să asigure adaptarea curriculumului la diferenţele dintre elevi și la situaţii 

educaţionale diverse; 

- să dezvoltarea toate tipurile de inteligenţă, inclusiv a celei emoţionale şi 

practice; 

- să recunoască faptulul că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii 

în societate; 

- să participe la activităţile de perfecţionare în domeniul educaţiei 

incluzive; 

- să fie convins că toate problemele şi provocările generate de specificul 

educaţiei copiilor cu CES au întotdeauna multiple soluţii de rezolvare; 

- să creadă în rolul determinant jucat de părinţi în procesul integrării 

şcolare a copiilor lor; 

- să fie convinşi că riscul  asumat în promovarea educaţiei incluziune nu 

este în zadar şi că se pot afla şi în situaţia unor nereuşite parţiale sau totale în 

procesul de incluziune, dar care nu trebuie să-i descurajeze sau să-i dazarmeze; 

- să fie dispuşi să ofere ajutor oricărui elev din clasă şi să stimuleze elevii 

clasei în susţinerea lor reciprocă la activităţile de învăţare; 

- să fie deschişi dialogului şi, în acelaşi timp, să fie un mentor pentru 

fiecare dintre elevii clasei; 

- să favorizeze crearea unui mediu propice relaţionării între elevii clasei, 

între părinţi și membrii familiilor copiilor din clasă; 

- să coordoneze strategiile şi activităţile educative şi să fie un sprijin activ 

al elevilor în situaţiile când aceştea trebuie să aleagă cele mai potrivite soluţii de 

rezolvare a problemelor din viaţa cotidiană; 

- să aibă capacitatea de a prezenta conţinuturile specifice diferitelor arii 

curriculare în concordanţă cu cerinţele educative ale elevilor clasei; 

- să înveţe de la toţi membrii echipei cu care lucrează, să fie deschis la 

colaborare; 
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- să răspundă la necesitatea pregătirii şcolii şi a societăţii pentru a primi şi 

a satisface participarea persoanelor cu  handicap la medii şcolare și sociale 

obişnuite, care să răspundă mai bine nevoilor, potenţialului şi aspiraţiilor tuturor 

copiilor, inclusiv şi a celor cu cerinţe educative speciale; 

- să faciliteze integrarea profesioană a copiilor cu CES. 

     Acest sprijin trebuie să vină de la directorul unităţii şcolare, de la 

personalul didactic cu experienţă din unitate, de la cadre didactice și echipe de 

profesionişti specializate, de la psihologi și psihipedagogi şcolari, asistenţi 

sociali, personalul medical.  

În școala incluzivă, cadrele didactice se conduc de următoarele axiome [6]: 

• fiecare elev este capabil să înveţe şi rostul educaţiei este de a dezvolta 

potenţialul fiecăruia; 

• abilităţile copiilor pot fi dezvoltate printr-o instruire individualizată și 

diferenţiată eficace; 

• inteligenţa nu este distribuită diferit (unii copii sunt mai inteligenţi, alţii 

mai puţin inteligenţi), ci există mai multe tipuri de inteligenţă ce trebuie 

identificate, dezvoltate şi valorizate pentru fiecare copil;  

• rolul educaţiei nu este de a-i selecta pe cei capabili, ci de a dezvolta 

potenţialul fiecărui copil . 

Pentru cadrele didactice din şcolile integratoare, implicaţiile majore se 

structurează pe cel puţin trei direcţii principale [1]: 

➢ schimbarea atitudinii; 

➢ perfecţionarea / dezvoltarea profesională; 

➢ modificarea practicii la clasă; 

➢ creşterea timpului liber care poate fi o sursă de progres şi 

bunăstare. 

Cadrele didactice și manageriale trebuie să facă eforturi comune pentru a 

crea condiţii favorabile de învăţare fiecărui elev în vederea identificării cît mai 

timpurie şi dezvoltarea diverselor tipuri de inteligenţă, considerând că orice tip 

de inteligenţă umană este importantă şi trebuie dezvoltată. Pentru dezvoltarea 

cognitivă,  integrarea școlară și socială  sunt importante și următoarele aspecte: 

a) inteligenţa emoţională - capacitatea de a cunoaște și exprima adecvat 

emoțiile, de a-și controla stările emoționale și comportamentul; 

b) inteligenţa practică – capacitatea de găsi soluții pentru situațiile de 

învățare și adaptarea la situațiile noi de viață [3]. 

Profesia de pedagog presupune, în viziunea specialiştilor, achiziţia a trei 

categorii de competenţe: 
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➢ competenţe ştiinţifice, care includ elemente constituente ale culturii 

de specialitate, prezente în pregătirea ştiinţifică pe care un cadru didactic o are 

într-un anumit domeniu strict al realităţii sau într-o arie curriculară; 

➢ competenţe psihopedagogice legate de măiestria pedagogică, tactul 

pedagogic, respectarea normelor deontologice; 

➢ competenţe relaţionale, care ţin de capacitatea cadrului didactic de 

a întreţine relaţii pozitive atât cu membrii echipei profesorale, cât şi cu ceilalţi 

actori educogeni, elevii, părinţii, comunitatea. 

Autoarea Cercel R. relevă faptul că cadrele didactice din unităţile 

preşcolare sau şcolare au nevoie de instruire, dar şi de practică pentru a putea 

răspunde acestei provocări, pe următoarele direcţii:  

• educaţie specială;  

• evaluarea copiilor;  

• autoevaluare;  

• cercetare;  

• lucrul cu alţi specialişti;  

• lucrul cu părinţii;  

• capacităţi manageriale;  

• reducerea izolării în activitatea didactică. 

     Din perspectivă psihologică, competenţele profesionale ale personalităţii 

cadrului didactic din școala incluzivă includ următoarele tipuri: 

- competenţa profesională, ce include cultura de specialitate, abilitatea 

cadrului didactic de a transmite un anumit volum de cunoştinţe şi capacitatea 

acestuia de a evalua corect pregătirea elevilor; 

- profilul psihomoral şi cultural format, ca rezultat al particularităţilor 

caracteriale, dar şi al experienţei educaționale acumulate; 

- experienţa culturală implică totalitatea cunoştinţelor de specialitate şi un 

orizont cultural larg; 

- profilul psihofizic, dat de prestanţa şi aspectul fizic, precum şi de mimică şi 

gesturi corespunzătoare conţinutului mesajului transmis; 

- componenta psihopedagogică sau atitudinea pedagogică, expresie a unor 

însuşiri precum: umanismul şi dragostea faţă de copii, conştiinţa propriei 

responsabilităţi, interesul faţă de fiecare elev în parte, interesul faţă de 

actualizarea continuă a propriei pregătiri profesionale; 

- aptitudinea pedagogică, care presupune ansamblul de însuşiri ale cadrului 

didactic care mediază şi modelează conţinuturile educaţiei şi învăţării.  
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     De asemenea, este necesară formarea profesioniştilor în domenii de 

strictă specializare pentru lucrul cu persoanele cu dizabilităţi: autism, maladia 

Down, sindromul ADHD, scrierea Braille, limbajul semnelor, etc. Programele 

de formare inițială și continuă ar  trebui să abordeze cursuri pentru studierea 

materiilor respective.  

Un alt aspect important care vizează incluziunea este organizarea 

schimburilor de experienţă în vederea optimizării practicilor inclusive în 

grădinițe și școli ar facilita practicile de formare profesională și aplicarea 

eficiență a principiilor incluziunii. Acestea ar facilita deschiderea și încrederea 

față de incluziune.  

Este foarte important ca în fiecare unitate de învățământ să fie aprobat și 

implementat un Cod deontologic, unde se vor reflecta normativele eticii 

profesionale, raportate la cadrele didactice, părinți, asistenți sociali, organelle de 

drept și alți agenți implicați în procesul de incluziune școlară.  

     Astfel, etica profesională în domeniul educației incluzive trasează 

problematica sa prin toate domeniile existente: pedagogie, psihologie, 

metodologie, formând competențe profesionale pentru o școală cu adevărat 

incluzivă. Pentru un pedagog este important să fii nu numai un bun specialist, 

dar se cere şi un comportament etic corespunzător.  
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Parteneriatul educaţional este unul dintre conceptele-cheie ale pedagogiei 

contemporane; este o noțiune şi o atitudine în câmpul educaţiei [1]. 

Analiza practicilor educaționale privind realizarea parteneriatelor  

educaționale între diferite instituții sociale, dar și agenți sociali implicați direct 

în educația tinerei generații, scoate în evidență anumite carențe care impun a 

suporta consecințe, uneori „ireparabile” [7]. 

Savantul  A. Şram definește parteneriatul educațional ca „un concept 

complex ce reflectă o atitudine şi o relaţie a agenţilor sociali care devin parteneri 

în câmpul educaţiei” [apud. 7].  Ca atitudine, parteneriatul educaţional 

presupune:  

• acceptarea acţiunilor şi influenţelor educative;  

• egalizarea şanselor pentru a participa la o acţiune educativă comună. 

Ca relaţie, parteneriatul educaţional presupune: 

• comunicarea optimă între agenţii sociali care participă la educaţie; 

• colaborarea agenţilor educaţiei sub diverse forme şi modalităţi, orientarea 

spre formarea personalităţii copilului; 

• cooperare în domeniul interrelaţiilor şi unirea eforturilor pentru realizarea      

acțiunilor educative comune; interacţiunea şi „feed - back- ul” acceptat şi 

realizat de toţi partenerii.  

Aria abordărilor fenomenului de parteneriat educaţional este foarte 

diversificată în literatura de specialitate: Parteneriatul educaţional, prin esenţa sa 

, nu este o invenţie a pedagogiei contemporane. Elemente bine conturate ale 
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parteneriatului educaţional atestăm încă în operele filosofilor antici. Astfel, 

Platon (427-347 î.e.n.) în lucrarea sa „Protagor”, Aristotel (384-322 î.e.n.) și 

„Politica” a menţionat necesitatea acțiunilor sinergice a familiei, şcolii şi 

societăţii, pentru educaţia unui om şi cetăţean adevărat [apud. 7].  

Conform aprecierilor efectuate de savanţii Ph. Aries, De Mause, Ed. 

Shorter, J.L. Flandrin, I.S. Kon, E. Stănciulescu sentimentul copilăriei şi 

sentimentul familiei s-au constituit treptat şi simultan, unul în corelaţie cu 

celălalt [apud. 7]. 

În lucrările sale, Ph. Aries (1968) afirmă că apariţia sentimentului 

copilăriei şi a interesului părinţilor pentru educaţia copiilor sunt, din punct de 

vedere istoric, simultane cu dezvoltarea educaţiei şcolare. Astfel, copilul este 

plasat treptat în centrul familiei, iar familia patrimonială este înlocuită cu cea 

centrată pe copil [apud. 7]. 

Parteneriatul educaţional se manifestă ca un fenomen social şi pedagogic 

ce presupune abordarea curriculară a educaţiei, care este axată pe respectarea şi 

„valorizarea diversităţii unicităţii fiecărei fiinţe umane şi multiculturalităţii” [8].      

Mircea Ştefan susţine că parteneriatul reprezintă cooperare la o acţiune de 

interes comun. 

Potrivit lui Sorin Cristea prin parteneriat pedagogic se înţelege: 

1. Un angajament într-o acţiune comună, negociată; 

2. Un aport de resurse, de schimbări, de contacte, de reţele asociate în termeni 

constructivi; 

3. O negociere între părţi având puterea de a interrelaţiona cu un interlocutor 

recunoscut; 

4. Un acord de colaborare între parteneri egali care activează împreună pentru 

realizarea propriilor interese, rezolvând probleme comune; 

5. Un cadru instituţional de rezolvare a unor probleme comune printr-o 

acţiune coerentă, plecând de la definirea obiectivelor generale într-un timp 

determinat, cu repartiţia clară a responsabilităţilor şi a procedeelor de 

evaluare [2]. 

Un parteneriat eficient presupune nu numai acţiuni comune de decizie, 

proiectare, realizare  şi monitorizare ci şi eforturi comune în respectarea unor 

norme etice, asigurarea unei educații de calitate tuturor elevilor. 

Familia este primul factor educativ în viaţa copilului, aceasta exercită 

primele influențe asupra dezvoltării copilului şi îşi pune amprentă semnificativă 

pe evoluția ulterioară a personalității. Primele valori sociale sunt transmise de 

familie: „înainte de a beneficia de educaţia instituţionalizată, copilul învaţă în 
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familie”. Familiile din societatea modernă se confruntă cu solicitări ridicate şi 

unele, din dorinţa de a le oferi siguranţă economică, petrec mai puţin timp cu 

copiii. În zonele rurale  părinţii nu au suficient timp să-şi supravegheze copilul 

în familie, astfel că copiii  şcolari îşi petrec cea mai mare parte din timpul 

dezvoltării lor intelectuale, morale şi profesionale într-un cadru instituţionalizat, 

şi anume  în şcoală [4]. 

Așadar, parteneriatul cu familia este deosebit de important, dat fiind faptul 

că familia reprezintă mediul psihopedagogic și moral cel mai potrivit dezvoltării 

elevilor, iar școala  preia și continuă această acțiune de educare și socializare a 

elevilor [7]. 

Un parteneriat  reuşit implică: identificarea scopurilor, intereselor 

comune, utile partenerilor şi comunităţii; găsirea modului optim pentru 

realizarea scopului propus; organizarea şi conducerea resurselor disponibile 

pentru a atinge scopul propus; identificarea competenţelor persoanelor implicate 

în aceste proiecte pentru a le putea valorifica la maxim; combinarea eficientă a 

atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor diferite care se pot aplica în realizarea 

diferitor sarcini; utilizarea cu succes a schimbării în favoarea instituţiei, în acest 

caz, a școlii  şi a comunităţii. 

Deci parteneriatul cu familia reflectă o relație de colaborare dintre familie 

și instituțiile sociale formale prestatoare de servicii educaționale bazate pe 

încredere, bună înțelegere, comunicare și cooperare, cu intenția unei dezvoltări 

vertiginoase a individualității și personalității copiilor [7]. 

În scopul asigurării dreptului la educaţia de calitate pentru toţi copiii, la 

nivel naţional, a fost instituit Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică 

(CRAP), iar la nivel raional/municipal a fost creat Serviciul raional/municipal de 

asistenţă psihopedagogică (SAP), misiunea ambelor instituţii constând în 

asigurarea dreptului la educaţie de calitate al tuturor copiilor [6]. 

Scopul SAP este acordarea asistenţei psihopedagogice în vederea 

asigurării accesului la educaţia de calitate a tuturor copiilor/elevilor. 

Beneficiari ai serviciilor SAP sunt: 

a) toţi copiii, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, 

apartenenţa etnică, limba vorbită, sex, vârstă, starea de sănătate, de 

caracteristicile de învăţare, de antecedente penale, sau alte categorii de 

copii, tineri şi adulţi care, din diferite motive, sunt marginalizaţi sau 

excluşi în procesul accederii şi realizării unui program de educaţie; 
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b) cadrele didactice şi de sprijin, psihologii, alţi specialişti implicaţi în 

procesul de incluziune educaţională, care activează în cadrul instituţiilor 

de învăţământ preşcolar, primar şi secundar general; 

c) autoritatea publică locală; 

d) familia copilului. 

Una din atribuțiile SAP-ului este  implementarea, programelor de 

incluziune şcolară în scopul prevenirii abandonului şcolar şi a părăsirii de 

timpuriu a şcolii, de prevenire a violenţei asupra copilului în mediul familial, 

şcolar şi comunitar, de prevenire a delincvenţei juvenile şi a comportamentelor 

deviante, prevenirea traficului de copii şi a exploatării copiilor prin muncă, de 

sprijinire a copiilor rămaşi fără îngrijire parentală pentru participare şcolară, 

prevenirea neglijării copiilor etc; 

Una din problemele majore în instituțiile de învățământ este 

absenteismul în rândul elevilor  fenomen tot mai frecvent întâlnit la nivel 

mondial. Refuzul de a participa la studii afectează semnificativ atât persoanele 

care neglijează sistemul educațional, cât și societatea din care fac parte. În 

acest context, absenteismul școlar și prevenirea acestuia nu constituie doar o 

problemă a sistemului educațional, ci o problemă a întregii societăți, care 

generează șomajul, sărăcia, sporește delincvența și consumul de droguri, altfel 

spus, marchează economia țării în general, și prezentul și viitorul multor 

familii, în particular.  

Relaţiile şi componenţa familiei ca mediu educativ şi facilitator sau 

responsabil de frecventarea şcolii de către copii, familia poate fi una din 

cauzele absenteismului. Ca mediu educativ, familia poate avea carenţe tocmai 

în prestația educațională axată pe dezvoltarea intelectuală a copilului 

(necesitatea şcolii pentru dezvoltarea personală). 

În scopul consolidării capacităţilor şi formării percepţiilor corecte în 

abordarea copilului din grupul de risc, Serviciul de Asistență Psihopedagogică 

consultă şi acordă asistenţă metodologică instituţiilor de învăţământ preşcolar, 

primar şi secundar general, comisiilor multidisciplinare din instituţiile de 

învăţământ, cadrelor didactice/de sprijin, psihologilor, logopezilor, altor 

specialişti care interacţionează cu copilul, centrelor de resurse pentru educaţia 

incluzivă, familiilor, părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului, 

autorităţilor publice locale. 

Parteneriatul educațional în favoarea copilului din grupul de risc cu un 

comportament deviant, în cazul nostru cu absenteism școlar ,implicat în procesul 
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incluziunii speciale și sociale,este considerat fundamentul pe care se construiește 

și se sprijină în funcționalitatea sa întregul sistem al pedagogiei.  

Noțiunile semantice-cheie în edificarea și promovarea parteneriatelor 

trebuie să fie: acceptare, comunicare, conlucrare, coordonare, eficiență, evoluție 

etc. 

Parteneriatul educațional în favoarea subiecților din categoria grupului de 

risc  nu este o acțiune cu caracter sporadic și unic, ci un proces continuu, bazat 

pe principii firești și încadrat armonios în actul învățământului destinat tuturor 

copiilor. Parteneriatele educaționale se constituie și funcționează prin efortul 

conjugat al fiecărui  agent/actor educațional - familie restrânsă și extinsă, 

instituțiile de învățământ general, centre comunitare  de socializare, printre care 

ar putea fi și  Serviciile de Asistență Psihopedagogice. De comun acord și prin 

comunicare permanentă, fiecare prin prisma specifică a domeniului său de 

activitate ,agenții educaționali elaborează și coordonează tactici, strategii, 

tehnici, metode, procedee de asistare a copiilor și familiile acestora, în efortul 

lor de integrare într-o instituție de învățământ și societate, creându-le condiții de 

valorificare și dezvoltare a potențialului fizic, intelectual, spiritual. 

Contrar unei opinii răspândite în societate, de pe urma unui parteneriat 

educațional  au de câștigat nu numai copiii, ci toți agenții implicați, cu alte 

cuvinte - întreaga societate. 

Familia constituie componenta esențială în realizarea parteneriatelor 

educaționale. Orice forme de colaborare cu părinții sunt eficiente în cazul în care 

se respectă următoarele condiții: se desfășoară sistematic; au la bază un plan de 

acțiuni minuțios structurat; răspund intereselor și nevoii de informare a 

părinților; sunt orientate spre o finalitate clară.  

Parteneriatul dintre familie și SAP este benefic pentru ambele părți: 

părinții învață de la specialiștii SAP (psiholog, cadru didactic, psihopedagog, 

logoped) cum să-și educe copilul  pentru a-i satisface plenar necesitățile 

educaționale, iar specialiștii află de la părinți informația despre copil (părinții 

întotdeauna cunosc cel mai bine copilul, din simplu motiv că îi sunt alături încă 

de la naștere, petrec mai mult timp cu el, îl observă în diferite ipostaze). 

Fundamentul pe care se construiește ,,edificiul” parteneriatului familie–

SAP  este unitatea de valori,de scopuri,de finalități. Iar ,,aliajul” care cimentează 

acest parteneriat este format din gândire pozitivă, dragoste necondiționată față 

de copil , toleranță,înțelegere clară a rolurilor,încredere reciprocă,comunicare 

deschisă și,abia în ultimul rând, din suportul material acordat de familie 
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procesului instructiv-educativ, acesta nefiind obligatoriu pentru desfășurarea 

eficientă a activităților parteneriale [7]. 

Opinările savanților cu referire la valoarea parteneriatelor educaționale, 

indicațiile privind demararea acestora au fost luate în calitate de reper 

metodologic pentru elaborarea și implementarea unui proiect de parteneriat 

educațional SAP- familie axat pe diminuarea absenteismului la preadolescentini 

și pe care îl propunem în continuare. 

 

Proiect de parteneriat SAP-familie „Cu pași mici facem lucruri mari”  

axat pe diminuarea absenteismului la preadolescenți 

 

Parteneri:  

1. Specialiștii SAP-psiholog, logoped, psihopedagog, pedagogii din clasele 

primare și gimnaziale; 

2. Părinții preadolescenților cu absenteism. 

Perioada de derulare: 6 luni 

 

Argument: 

„Cu pași mici facem lucruri mari” este un proiect  parteneriat SAP-

familie cu privire la prevenția și diminuarea fenomenului de absenteism şcolar, 

deoarece în ultimii ani s-a înregistrat o rată accelerată de absenteism al elevilor. 

Proiectul îşi propune să integreze în grupul-clasă elevii cu dificultăţi de 

relaţionare/ cu probleme de comportament, cu absențe 3 zile consecutiv sau 10 

ore nemotivate, cu un locus control extern evident atestat. Partenerii proiectului 

de parteneriat prin munca în echipă a specialiștilor SAP și familia acestor copii, 

prin activităţi destinate părinţilor sau tutorilor acestor copii cu vulnerabilitate 

crescută şi, nu în ultimul rând, prin diverse activităţi specifice de consiliere 

psihologică destinată elevilor cu risc de abandon şcolar să remedieze situația.  

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele 

economice,  problemele de relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut 

cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, 

supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.), 

determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut şi, astfel, 

frecvenţa absenteismului şcolar este în creştere. 

Absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei 

unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 

motivaţie, încredere în educaţia şcolară.  
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Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel gimnazial, iar 

ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 

Această schimbare în atitudine nu apare în mod brusc. Există întotdeauna 

indici relevanţi ai apariţiei ei. Orice eşec care nu este observat la timp poate 

antrena un proces de inadaptare. Elevul se resemnează sau renunţă, devenind 

indiferent faţă de şcoală sau se revoltă împotriva insucceselor pe care nu 

reuşeşte să le învingă, încearcă anumite compensări prin care vrea să dovedească 

pentru el însuşi că poate să reuşească în unele lucruri, ceea ce uneori duce la 

fapte de indisciplină sau la evitarea anumitor ore.  

Unul din elementele de bază ale proiectului de parteneriat va fi 

dezvoltarea  fenomenului locus de control la elevii absenteiști, care ține de 

modul cum o persoană percepe lumea în care trăiește. În dependență  de 

orientarea acestuia, elevul percepe dacă lumea este deschisă spre schimbare, 

sau este închisă, și acționează asupra sa în mod aleator. Elevilor li se va atrage 

atenția cu privire la posibilitatea de a atinge obiectivele dorite, astfel 

responsabilizându-i față de ei înșiși și de viitorul lor. Un elev implicat în 

propria educaţie va fi un elev motivat să îşi finalizeze studiile, de aceea, 

situaţiile de învăţare trebuie să fie legate de aspectele reale ale vieţii. 

Un alt aspect pe care se va pune accentul în cadrul proiectului este 

dezvoltarea potențialului educogen al familiilor elevilor absenteiști. Sunt  multe 

cazuri în care - cu o condamnabilă neglijență - părinții își trimit copiii 

nedisciplinați la școală pentru a primi educația pe care ar fi preferabil să le o dea 

acasă. Obstacolele relației Serviciului de Asistență Psihopedagogică - familie 

pot fi de ordin comportamental: indiferența părinților față de procesul didactic și 

performanțele școlare ale copilului; sau de ordin material: întâlnirile cu 

specialiștii SAP cere un efort material și de timp din partea părinților. În această 

situație se conturează evidenta necesitate a sprijinirii părinților pentru a se alinia 

scopurilor educative în favoarea formării personalității copiilor. Sprijinul 

acordat părinților vizează trei direcții de acțiune : a) sprijinul emoțional: a le 

oferi părinților oportunitatea de exprimare a emoțiilor, fără critică sau 

condamnare; sprijin informațional: a le oferi părinților ocazia  de a înțelege 

propria circumstanță și cea a copilului lor; sprijin instrumental: a le oferi 

mijloace, tehnici de rezolvare a problemelor care țin de educația copilului. 

În acest scop este necesar un dialog între specialiștii SAP cu părinții. Din 

perspectiva unei analize sistemice,educația părinților apare ca o dimensiune a 

educației permanente și, desigur, a educației adulților. 
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Proiectul de parteneriat SAP - familie întitulat ,,Cu pași mici facem lucruri 

mari” a prins contur prin dorința și nevoia comună a specialiștilor SAP și 

părinților de a comunica eficient tot ceea ce ține de copilul, aflat jumătate din 

timpul său într-o  instituție de învățământ general și cealaltă jumătate în mijlocul 

familiei. 

Strategia implementării programului prezentat de parteneriat educațional 

urmărește: 

- stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii optime între educator şi educat; 

- valorificarea comunicării şi relaţiilor părinţi-copii, care ar contribui la 

declanşarea mecanismelor psihologice ale interiorizării, 

asimilării/învăţării etc. în baza principiilor psihologiei morale şi 

psihologiei pozitive; 

- transmiterea informaţiei/mesajului să-l antreneze pe copil într-o 

colaborare, un proces de achiziţionare activ, conştient şi creativ, centrat pe 

dezvoltarea cogniţiei şi metacogniţiei; 

- acţiunile educative să fie gândite, orientate spre o anumită finalitate şi să-l 

transforme pe copil din obiect în subiect/actor al propriei educaţii/formări; 

- formarea-dezvoltarea copilului să se desfăşoare pe un traseu ascendent 

moral; 

- procesul colaborării şi relaţionării cu copilul să îmbine variate forme, 

metode, tehnici, ce vor fi aplicate în funcţie de particularităţile de vârstă, 

de personalitate, starea sănătăţii, etapele formării psihomorale a Eu-lui. 

Puncte forte: 

- Mobilizarea  părinților; 

- Asigurarea oportunității dezvoltării competențelor educative la părinți, 

abordând aspecte teoretice, cât și practice legate de educația propriilor 

copii; 

- Schimburi de experiență; 

- Crearea unei școli a părinților în raion pentru discutarea problemelor pe 

care le întâlnește familia și copilul în parcurgerea traseului dezvoltării 

personale a acestuia. 

Puncte slabe: 

- Riscul de a nu reuși în cointeresarea părinților; 

- Părinți plecați peste hotare și copii lăsați în grija buneilor. 

Oportunități: 

• Relații bune de colaborare între părinți-SAP; 
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• Oferirea serviciilor de suport din partea specialiștilor SAP (psiholog, 

logoped, psihopedagog, pedagog) elevilor, părinților din familii social-

vulnerabile cu absenteism  și risc de abandon școlar; 

Scop: Sprijinirea elevului și a familiei în vederea diminuării 

absenteismului preadolescenților și asigurarea participării  părinților la educația 

propriilor copii.  

Obiective: 

1. Dezvoltarea unor activități de formare a părinților; 

2. Formarea capacităților și practicilor de parteneriat dintre preadolescent, 

familie și specialiștii SAP; 

3. Dezvoltarea la părinți a unor atitudini pozitive și necesitatea acordării 

sprijinului elevilor absenteiști, precum și eliminarea discriminărilor de 

orice natură; 

4. Identificarea rolurilor parentale și responsabilizarea părinților; 

5. Dezvoltarea competențelor educative ale părinților; 

6. Identificarea și derularea unor activități de sprijinire a parteneriatului 

SAP-familie. 

Beneficiari: 

• direcți: părinții, specialiștii SAP (psiholog, logoped, psihopedagog, 

pedagogi din clasele primare și gimnaziale); 

• indirecți: cadrele didactice din gimnazii, elevii cu absenteism și risc de 

abandon. 

Rezultate preconizate:  

• Multă implicare, deschidere și flexibilitate la activitățile desfășurate de 

către specialiștii SAP din partea părinților și elevilor; 

• Revizuirea priorităților de către preadolescenții absenteiști; 

• Monitorizarea mai strictă a absențelor și performanțelor școlare de către 

părinți; 

• Însușirea unor aspecte teoretice privind educația copiilor; 

• Implicarea directă a părinților în activitatea instructiv - educativă. 

Descrierea proiectului: Pe parcursul derulării acestui proiect s-au 

desfășurat activități de consiliere a familiilor pe teme educative, elevii au fost 

încadrați în activități de dezvoltare a locus controlului intern ca mijloc de 

autoreglare emoțională și comportamentală și motivației de învățare. Specialiștii 

SAP au urmărit evoluția fiecărui elev în cadrul proiectului de parteneriat 

educațional, corelat cu comportamentele și atitudinile manifestate în sânul 

familiei. 
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Desfășurarea proiectului 

Nr. 

d.o 

Forma de 

parteneriat 

Tema Obiective Conținuturi Data  

desfășu

rării 

Respons

abil 

1 Masă 

rotundă 

Oportunități

le 

parteneriatu

lui SAP-

familie, în 

formarea la 

părinți a 

competențel

or 

educogene, 

la elevi 

abilități de 

autoreglare 

emoțională 

și 

comportame

ntală  și  

motivației 

de învățare. 

- identificarea 

opiniei  

părinților 

vizavi de 

actualitatea  

problemei 

proiectului ; 

- motivarea 

partenerilor  în 

vederea 

implicării  

eficiente în 

proiectul de 

parteneriat 

educațional 

propus. 

Oportunități 

oferite de 

proiect în 

formarea 

competențel

or 

educogene a 

părinților 

Ianuarie Specialiș

tii SAP  

2 Lectorat 

pentru 

cadrele 

didactice și 

părinți 

Educația  în 

viața 

noastră 

- să explice 

importanța 

educației în 

dezvoltarea 

personală și 

profesională; 

- să prezinte 

experiențele 

personale 

referitoare la 

educație. 

Fapte de 

viață 

 

Poster  

 

,,Educația” 

 

Roadele  

educației 

Ianuarie Psiholog

ii SAP 

3. Atelier de 

lucru cu 

cadrele 

Motivația 

pentru 

educație 

-să argumen-

teze motivația 

pentru 

Exercițiul 

,,Remarci”, 

Studiu de 

Februar

ie 

Psiholog

/ 

pedagog 
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didactice și 

părinții 

învățare și 

educație; 

- să identifice 

tehnici simple 

motivaționale 

caz 

,,Motivații 

pozitive/mo

tivații 

negative 

Lucru în 

echipă ,,Joc 

de rol: 

,,Baloane 

care te 

înalță” 

SAP 

4 Consultație 

psihopedag

ogică  de 

grup cu 

elevii 

absenteiști 

cu risc de 

abandon 

 La ce bun 

educația/ 

instruirea ? 

- să prezinte  

rezultate 

concrete  ale 

educației în 

viața reală; 

- să elaboreze 

un plan de 

acțiuni pentru 

dezvoltarea 

traseului 

educațional 

Tehnica 

Braistormin

gul  

,,Ce-mi 

place/ce nu-

mi place la 

școală ? 

Lucru în 

echipă 

,,Importanța 

și mesajul 

educației - 

realizarea 

pliantelor. 

Hexagonul 

motivației 

Elaborarea 

planului de 

acțiuni  în 5 

pași pentru 

implicarea 

în viața 

școlii 

Februar

ie 

Psiholog

/ 

Psihoped

agog 

SAP 
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5 Seminar 

teoretic cu 

părinții 

(activitate 

preluată 

din planul 

de 

activitate a 

SAP) 

Rolul  

părinților în 

creșterea și 

educarea 

unei  

personalități   

armonioase 

- familiariza-

rea părinților 

cu importanța 

implicării 

acestora  în 

dezvoltarea 

propriilor 

copii. 

Specificul 

vârstei 

preadolesce

ntine 

- importanța 

unei comu-

nicării efici-

ente la etapa 

actuală. 

 

Martie 

 

Psiholog 

SAP 

6. Atelier de 

lucru  cu 

părinții și 

elevii 

absenteiști 

Autoreglare 

emoțională 

și 

comportame

ntală 

- implicarea în 

activitățile 

practice 

propuse; 

- identificarea 

metodelor 

eficiente de 

auto/reglare 

emoțională. 

Proiectarea 

unui eveni-

ment din 

viață. Lucru 

în echipă 

,,Suișuri și 

coborâșuri” 

Exercițiul 

,,Scara 

evenimentel

or” 

Analiza 

unor 

secvențe de 

film. 

 

Martie 

 

Psiholog 

SAP 

7 Seminar 

teoretico-

practic 

Importanța 

comunicării 

- să 

argumenteze 

importanța 

comunicării 

eficiente; 

- să practice 

tehnici de 

comunicare 

eficientă 

Exercițiul 

,,Să ne 

ascultăm” 

Joc de rol 

,,Papioanele

” 

Decalogul 

comunicării 

: elaborarea 

unui set de 

10 reguli 

într-o 

comunicare 

Aprilie Psihoped

agog 

Psiholog 
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eficientă. 

8 Masă 

rotunda 

părinți, 

cadre 

didactice 

din 

gimnaziu, 

elevi 

absenteiști 

,,Bijuterii  și 

meserii” 

- să analizeze 

meseriile 

practicate în 

comunitate; 

- să identifice 

activități 

profesionale 

viitoare  

Braistormin

g: Ce este 

munca 

pentru dvs.? 

Reflecție: 

,,Cred că 

voi reuși 

dacă… 

Atelier 

creativ : 

,,Târgul 

produselor” 

Mai Psiholog

/ 

psihoped

agog 

SAP 

9 Consultație 

psihopedag

ogi-că de 

grup cu 

părinții și 

elevii  

Deciziile 

sunt la noi 

- să identifica 

cele mai 

importante 

decizii 

personale; 

- să aplice 

pașii luării 

unei decizii în 

diferite situații 

de viață 

Exercițiul 

,,Decizii de 

viața”, 

Colaj 

,,Sensuri și 

scopuri în 

viață”, 

Tehnică art-

creativă 

,,Visul” 

Mai Psiholog 

SAP 

10 Masă 

rotundă cu 

părinții, 

specialiștii 

SAP, 

cadrele 

didactice 

din 

gimnazii 

Impactul 

cooperării 

SAP-familie 

asupra 

formării 

competențel

or 

educogene a 

părinților și 

motivația de 

învățare a 

elevilor 

absenteiști 

Evaluarea  

impactului  

proiectului 

asupra 

beneficiarilor 

- schimb de 

impresii 

între 

partenerii 

proiectului 

educațional; 

- formulare 

de concluzii 

privind 

impactul 

proiectului  

asupra 

partenerilor. 

Iunie Specialiș

tii SAP 
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Mediatizarea: prezentarea   activităților  proiectului în cadrul unor  seminare 

organizate la nivelul instituțiilor de învățământ. 

Diseminarea rezultatelor: popularizarea ideii necesității realizării  

parteneriatului  educațional SAP - familie și prezentarea  rezultatelor proiectului 

în cadrul reuniunilor metodice, conferințelor  științifice. 

Evaluarea: 

a) Evaluarea  gradului de implicare și a interesului  părinților   pentru  

proiectul propus; 

• modalitatea: utilizarea  metodei  observației, anchetarea. 

b) Evaluarea  impactului  proiectului  asupra  dezvoltării locus controlului  

intern  la elevii absenteiști  ca mijloc de autoreglare emoțională și 

comportamentală  și  motivației de învățare; 

• modalitatea: utilizarea  metodei testării  prin  aplicarea   Scalei  

multidimensionale de percepţie a controlului la copii – SMPCC; 

c) Evaluarea  finală. 

• modalitatea: realizarea   unei  analize  finale  a proiectului în vederea  

relevării  raportului  dintre  obiectivele  propuse  și  rezultatele  atestate, 

elaborarea portofoliului. 

Concluzii: 

1. Absenteismul nu este doar un rezultat al eșecului școlar, ci mai degrabă o 

consecință a problemelor sociale și școlare care, de multe ori, apar la începutul 

carierei școlare a elevilor, sugerând necesitatea unei intervenții timpurii. 

2. Factorii care generează absenteismul sunt amplificați de lipsa de sprijin și 

resurse în familii. Pentru a reduce rata absenteismului este necesară asistarea 

elevilor în soluționarea problemelor academice și sociale cu care se confruntă și 

ameliorarea cadrului ce generează acest fenomen. 

3. Participarea elevilor la un proiect  de parteneriat educativ  bazat pe 

consiliere psihologică şi implicarea activă a părinţilor în proiecte de parteneriat 

educațional  va duce la diminuarea problematicii absenteismului  şcolar, 

conduce la raționamentul, că, într-adevăr, un astfel de proiect de parteneriat 

educațional  este mai mult decât necesar şi util în şcolile din ţara noastră. 
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Simbolul porumbeilor în romanul Toamna porumbeilor albi 

de Dumitru Matcovschi 

Natalia Străjescu, UST 

Catedra Limba și Literatura Română 

 

Dumitru Matcovschi (n. 20 octombrie 1939 – d. 26 iunie 2013) este unul 

din cei mai de seamă condeieri ai literaturii noastre basarabene. Poet, prozator și 

dramaturg, „el rămâne o prezență verticală, un arbore ale cărui frunze nu se 

îngălbenesc, nu cad niciodată” [1, p. 182]. El este Omul, cetățeanul, martirul 

care a ocupat un loc de cinste în inimile cititorilor datorită scrierilor sale ce își 

trag seva din realitățile plaiului nostru, satului basarabean cu datinile și tradițiile 

lui sfinte, dar, totdată, și prin angajarea sa în renașterea națională din anii ʼ80–

ʼ90. Dumitru Matcovschi vine în literatura noastră cu dăruire de sine, aduce 

schimbări spre bine și scrie cărți impresionante prin unitatea lor organică și prin 

mesaj. 

Un loc aparte în creația sa literară îl ocupă romanul Toamna porumbeilor 

albi, o carte în care este înmănunchiat specificul satului nostru, cu țărani 

gospodari, cu surori și frați, cu nași și fini, cu flăcăi și fete, priviți în perspectiva 

timpului. Romanul său relatează despre axă și legământ, despre veșnicia care s-

a născut la sat. Astfel, „universul tematic al prozei lui Dumitru Matcovschi face 



109 

 

corp comun cu cel al poeziei: viața, timpul, căutările de sine ale adolescentului, 

iubiri tinere și deziluzii, aspirația spre bine și frumos, drame de esență 

intelectuală și, firește, motivul casei părintești, al legăturii de continuitate, al 

axei și al rădăcinilor” [2, p. 25]. Și în roman, Matcovschi rămâne poet, deoarece 

creează o proză lirică cu o profundă încărcătură afectivă: cântă cu însuflețire 

vitalitatea ruralismului, punând în pagină viața omului de la pământ, satul cu 

toate ale lui, omul în piept cu emblema omeniei.  

Un astfel de personaj este protagonistul romanului, badea Lisandru 

Povară, omul care a trecut prin grozăveniile războiului, a lucrat la arie „o vară și 

încă una”, brigadier la construcție „ș-a făcut o Casă de Cultură mai frumoasă 

decât un palat”, la oloiniță „patru ani bătuți. Cu nimeni nu s-a certat, pe nimeni 

nu l-a amăgit”, președinte al comisiei de revizie „a zecea oară consecutiv”, a 

făcut parte din partid „cu recomandația tovarășului președinte, cu recomandația 

tovarășului agronom, cu recomandația lui Andrei Gheorghevici, directorul 

școlii”. În toate, a rămas un model, un simbol al verticalității, un om de o 

cumsecădenie rară și de o bunătate nemaipomenită, ca și însuși Dumitru 

Matcovschi.  

Toamna porumbeilor albi „e un fel de „ultima lună de toamnă” – toamna 

frumosului și a aspirației spre înalt” [2, p. 26]. Toamna este anotimpul în care se 

desfășoară acțiunea din roman, când badea Lisandru așteaptă ca feciorul său să-i 

aducă noră în casă și să facă o nuntă cum nu s-a mai văzut în sat, când prăsadele 

din copac s-au rumenit si stau grele pe crengile lui, e perioada de aur a 

protagonistului. „E vorba despre omenia, grija pentru aproapele, bunătatea 

originară a personajului, toate sacrificate la finalul romanului” [3, p. 74]. 

Toamna „este faza maturităţii sau vârstei mijlocii din viaţa omului; coaptă şi 

matură, ea este perioada temperată între tinereţe şi bătrâneţe” [4, p. 143], 

„toamna frumosului şi a aspiraţiei spre înalt” [5, p. 466]. Pentru badea Lisandru, 

porumbeii sunt păsările sfinte ce întruchipează puritatea sufletească, setea lui de 

frumos, comuniunea organică cu natura. În folclorul românesc, pasărea este 

„simbolul arhetipal al elevaţiei, al năzuinţei de ridicare spre valorile absolute ale 

cerului şi metafora constantă şi universală a sufletului” [6, p. 129−130]. Iar albul 

acestora ar achivala cu puritatea sufletului, a simțirii și rațiunii, întrucât, în final 

și hulubii deplâng, prin zborul divin, moartea stăpânului lor. 

Simbolul porumbeilor, al păsărilor cuminți, capătă semnificații etice în 

roman. Când s-a întors badea Lisandru de la război, satul era plin de hulubi, dar 

au rămas numai turturele și hulubi sălbatici. Aristid „îi prinde cu undița” să-i 
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pună în oală, iar pentru Lisandru „îs păsări sfinte, blânde și cuminți... el are 

nevoie de hulubi pentru suflet” [7, p. 19]. Parcă ar părea banală dorința aceasta a 

lui Lisandru de a se căpătui cu hulubi acum la bătrânețe. Dar e atâta muzicalitate 

și sete de viață în gândurile acestui om,căci hulubii i-au fost alături în timpul 

războiului: „Cu ochii închiși se descoperă deodată soldat, la Königsberg, în 

centrul orașului, lângă o statuie din fața teatrului, rămasă ca prin minune 

întreagă în urma bombardamentului. Toate blocurile din preajmă sunt numai 

ruine, iar statuia a rămas întreagă, neatinsă de nici o schijă, ș-o ploaie de hulubi 

zboară agitat de jur-împrejurul ei, și parcă n-ar fi război, parcă nicăieri nu ar 

exista moarte. Soldații s-au adunat pâlcuri în piața largă și râmată adânc de 

obuze, hulubii li se așază pe umeri, pe mâini, pe paturile armelor, flutură din 

aripi și cer demâncare hulubii, sunt flămânzi și speriați, și soldații îi hrănesc cu 

fărâmituri de pâine, îi netezesc dulce cu palma, îi aruncă în ceruri să populeze 

seninul amiezii și clipa de răgaz dintre două asurzitoare explozii” [7, p. 20]. Pe 

front, porumbeii le-au luminat soldaților negura obuzelor, nu s-au speriat de 

arme, din contra, prin aterizarea lină cu bătăi de aripi pe acestea, au șters din 

utilitatea lor înfricoșătoare. Flămânzi și hrăniți cu fărâmituri de pâine din tainul 

sărac al soldaților, în semn de mulțumire porumbeii le înfrumusețează seninul 

cerului ca la un spectacol. 

Datorită lor, badea Lisandru a scăpat cu viață din război: „A scăpat viu la 

Königsberg numai datorită hulubilor, m-am jucat cu ei și am întârziat la masă, 

dacă nu întârziam, mă îngropa de tot mina cea nemțească” [7, p. 20]. De aceea, 

cu o hotărâre desăvârșită,  merge „să-mi cumpăr o pereche de hulubi, să-i cresc 

frumos, să zboare toată ziua în jurul casei și să mă bucure” [7, p. 20]. E atâta 

farmec și poezie în gândurile personajului.  

Vasilică este cel de la care badea Lisandru face rost de hulubi. Bucuros că 

s-a pricopsit, îi privește cald și îi schimbă dintr-o mână în alta „ca pe niște mere 

domnești.” Nu îi cumpără, căci Vasilică refuză să accepte hârtia de trei ruble, 

dar îi sunt dăruiți, căci „hulubii, moș Lisandru, nu sunt de vânzare, hulubii se 

dăruie, crește-i sănătos, bucură-te de ei” [7, p. 23]. S-a întors acasă cu noile 

achiziții ca de la o sărbătoare, s-a bucurat de frumusețea lor acum, la bătrânețe, 

acoperindu-i golul din copilăria lui Valentin, feciorul său, care nu a vut parte de 

multe daruri. „Valentin al meu n-a avut parte de copilărie, pentru că așa au fost 

vremurile, pe unde mai grele, pe unde mai ușoare, ca după război, ce-ai să le 

faci, astăzi copiii cresc cu hulubi, cu iepuri, cu pisici, cu papagali, cum aș 

întoarce eu anii înapoi și l-aș face pe Valentin a doua oară copil, să aibă de toate 
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în ogradă și să nu știe ce-i nevoia” [7, p. 24]. 

Porumbeii albi ai lui badea Lisandru fac satul Duda mai frumos, numai că 

în zborul lor pașnic și grațios sunt amenințați de uliul negru: „Albi, ca doi 

bulgări de zăpadă, hulubii lui badea Lisandru se rotesc neobosiți de jur-

împrejurul soarelui, și-n urma lor, tot atât de neobosit, se rotește negru, ca un 

bulgăr de întuneric, uliul, dar nu se tem hulubii lui badea Lisandru de uliu, și 

badea Lisandru îi urmărește îndelung din pragul casei...” [7, p. 39]. Acest 

fragment sugerează contradicția dintre bine și rău, dintre frumos și urât, dintre 

badea Lisandru și Aristid. Nu are frică Lisandru de nimeni, căci Duda îl 

cunoaște și îl știe al său. Duda din Toamna porumneilor albi este populată de 

„copii, niciodată sătui de joacă, Ilene-Cosânzene, niciodată sătule de iubire, 

mame și tați aplecați peste stropul de țărână din care răzbate spre lumină verde 

fir de grâu și de secară, bunicuțe și bunici încărunțiți între nepoțele și nepoți, 

între păsări cântătoare și necântătoare; și iarăși își aruncă ochii spre ceruri badea 

Lisandru și descoperă deodată că cei doi hulubi nu sunt numai doi, ci un stol 

întreg, un cer întreg de hulubi, fiecare purtând câte o creangă de măslin în cioc” 

[7, p. 46]. În acest decor liniștit și paradisiac își fac apariția mesagerii păcii, al 

speranței și al armoniei – porumbeii cu crenguța de măslin în cioc. Ei sunt 

asemenea salvatorilor de răul care ar invada pământul. 

Perechea de hulubi ai lui badea Lisandru reprezintă ființele edenice El și 

Ea, porumbel și porumbiță, care sunt sortiți să-și construiască împreună cuibul 

sub streașina casei gospodarului, să se înalțe spre lumină cu porumbei mici în 

preajmă: „Doi hulubi albi, ca doi bulgări de zăpadă, se aciuează sub streașina 

casei și nimeni nu-i vede, și nimeni nu-i știe, și nimeni nu le ascultă dulcele 

gângurit de porumbel și porumbiță, și ei, hulubii albi de sub streașina casei, se 

sprijină unul de celălalt, și noaptea, ca noaptea, le închide ochii, și ei visează cer 

albastru și nemărginit peste bătrâna lume și bătrân pământ, și visează înălțându-

se spre lumină cu stol de porumbei mici în preajmă” [7, p. 120]. 

Badea Lisandru iubește soarele, zilele cu lumină, viața cu toate ale ei. Nu 

vrea să treacă în eternitate. „Eu am să mă țin cu-amândouă mâinile de soare, 

pentru că pe altă lume soare nu-i. Să-și mai pună cucoana pofta-n cui! Da! Să-și 

mai pună cucoana pofta-n cui. Eu am trecut tot războiul și, dacă am trecut tot 

războiul, n-am voie să mor” [7, p. 134-135]. Numai că în circuitul vieții toate au 

un sfârșit. Badea Lisandru a murit de răul lui Aristid: s-a dus în ograda acestuia 

să scoată din bătaia sălbatică provocată de Aristid pe Victor, fiul lui, un baiat 

deștept și cuminte, dar urât de tatăl său. Nu a suportat inima lui Lisandru, el „se 
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lăsă cald în genunchi, se strânse colac la picioarele lui Aristid, gemu lung, cu tot 

sufltetul, astfel trecând în lumea cealaltă, fără întoarcere” [7, p. 204]. S-a 

petrecut badea Lisandru, dar și-a lăsat singuri porumbeii care se uită în toate 

părțile și nu înțeleg ce se petrece, caută pe cineva, dar nu-l găsesc. Scena în care 

Lisandru este petrecut pe ultimul drum este de un lirism tragic profund: „Rudele 

răposatului, între timp, scot sicriul afară, în fața casei, și cei doi hulubi albi ca 

bulgării de zăpadă zboară din vârful prăsadului la creștetul lui badea Lisandru, 

de o parte și de alta a raclei, și cineva încearcă să-i alunge, dar în zadar, hulubii 

nu se lasă alungați, s-au înfipt cu ghearele în lemnul raclei și se țin ca niște 

gaițe” [7, p. 226]. Este o durere acută, simțită nu numai de rude, dar și de aceste 

păsări sfinte. Vegherea la creștetul bunului lor stăpân semnifică acel ultim bun-

rămas de cel ce a fost badea Lisandru Povară.  

După moartea lui, „un hulub alb ca bulgărul de zăpadă se oprește în vârful 

prăsadului și, cum se oprește, prăsadul începe să crească, văzând cu ochii, pe 

urmă înflorește, pe urmp floarea de prăsad prinde să ningă, și ninge frumos ca-

ntr-o poveste bătrână” [7, p. 227]. Astfel, sufletul mortului vine în întruchiparea 

porumbelului alb de sub streașina casei. Toată viața Lisandru a visat la aceste 

păsări, le-a îngrijit și crescut frumos. „E o aluzie şi la creştinism unde 

porumbelul e întruchiparea Duhului Sfînt. Porumbelul e simbolul purităţii 

morale a omului curăţit de păcate şi de cele lumeşti, este inima celor drepţi” [8, 

p. 119]. Iar imaginea finală a porumbeilor care, coborând din ceruri se așează pe 

umerii lui Valentin, conțin o notă încurajatoare, sugerând o posibilă reîntoarcere 

a feciorului la vatra părintească, la tradițiile eterne ale satului. 
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Considerații privind studierea locuțiunilor în învățământul 

gimnazial 

        N. Stratan, dr., conf. univ.,  

Catedra de Limbă și Literatură română, UST 

  

Este cunoscut faptul că în învățământul gimnazial nu sunt identificate 

corect locuțiunile în practica gramaticală: elementele lor componente sunt 

analizate ca părți de vorbire autonome. Chiar în situația unei identificări corecte, 

analiza lor gramaticală este incompletă, motivul este numărul mic de ore (în 

raport cu necesitățile reale), pe care Curriculum-ul preuniversitar îl acordă 

studiului locuțiunilor, mai ales în învățământul gimnazial.  

Granița dintre grupurile sintactice libere (analizabile) și locuțiuni (grupuri 

fixe, neanalizabile în elementele componente) nu este totdeauna fermă, de aceea 

apar reale dificultăți în identificarea lor. 

Conform Micului dicționar de termeni lingvistici, în componența 

grupurilor libere, cuvintele manifestă autonomie semantică și sintactico-

morfologică. Din punct de vedere semantic, ele au o matrice proprie, din punct 

de vedere sintactic, valențe specifice, actualizate în combinația dată, iar din 

punct de vedere morfologic, proprietățile proprii clasei pe care o reprezintă, 

precum și altele reclamate de situația contextuală. [1, p. 94] 

,,În componența grupurilor fixe apar elemente care și-au pierdut, parțial 

sau total, autonomia semantică și sintactico-morfologică. Se caracterizează 

lexical prin posibilități minime de substituție a componentelor, semantic, printr-

un sens unitar al grupului, care nu se constituie din însumarea sensurilor 

lexemelor componente; sintactic, prin pierderea totală sau parțială a valențelor 

proprii și prin limitări de topică; morfologic, prin invariabilitatea unuia sau a 

mai multor componente, ca, în afara  grupului, se manifestă prin variație 

flexionară.” [1, p. 94] 

Locuținule, indiferent de natura lor, sunt grupuri fixe de cuvinte, 
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neanalizabile, cu sens global unitar și reprezentând caracteristicile unei anumite 

părți de vorbire. [2, p. 112] 

În cele ce urmează vom da definițiile tuturor tipurilor de locuțiuni.  

Locuțiunile substantivale sunt grupuri de cuvinte care substituie înțelesul 

unui substantiv. Ele au forme de singular și de plural, se pot declina, dar nu se 

pot analiza separat: părere de rău (regret), bătaie de joc (batjocură), aducere-

aminte (amintire), pierdere de memorie (amnezie) etc. [3, p. 63] 

Locuțiunile adjectivale sunt grupuri de două sau mai multe cuvinte care au 

o unitate de sens și valoarea unui adjectv: cu judecată, de treabă, de seamă, la 

locul lui etc. [4, p. 188]  

Locuțiuni pronominale (din toate cele (orice), te miri ce (nimic), cine știe 

cine (cineva); 

Locuțiuni numerale (câte unu, de două ori, tuspatru etc.); 

Locuțiuni interjecționale sunt grupuri de cuvinte cu sens untar care țin 

locul unei interjecții:  Doamne ferește!, ei, bine!, nu zău!, ia te uită!. [2, p.112-

113] 

Locuțiuniule prepoziționale sunt grupuri de cuvinte cu valoare și rol de 

conjuncție: fără să, până ce, după cum, în timp ce, câtă vreme etc. [4, p. 292] 

Locuțiunile verbale sunt ansambluri de cuvinte cu poziție fixă în structura 

cărora se află în mod obligatoriu un verb: a băga de seamă (a observa), a pune 

la cale (a complota), a trage pe sfoară (a păcăli) etc. [3, p. 184] 

Locuțiunile adverbiale sunt grupuri de două sau mai multe cuvinte care 

alcătuiesc un tot unitar din punct de vedere semantic și care substituie un 

adverb: cât ai clipi, cât ai bate din palme, cum scrie la carte, la paștele cailor 

etc. [3, p. 244] 

În literatura lingvistică se susține că toate părțile de vorbire au locuțiuni 

corespunzătoare, cu excepția articolului.  

În clasele gimnaziale se studiază doar 6 tipuri de locuțiuni. În manualele 

școlare nu se vorbește nimic despre locuțiunile pronominale, locuțiuni numerale 

și locuțiuni interjecționale. Locuțiunile numerale sunt interpretate ca numerale 

distributive, adverbiale, colective. 

Potrivit Curriculumului la Limba și literatura română pentru clasele a V-

a – IX-a, unele locuținile se studieză începând cu clasa a VI-a: locuțiuni 

substantivale, locuțiuni adjectivale, locuțiuni verbale și locuțiuni prepoziționale. 

 În clasa a VII-a sunt studiate alte două tipuri de locuțiuni: locuțiuni 

adverbiale și locuțiuni conjuncționale.  
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În opinia noastră pentru toate tipurile de locuțiuni sunt preconizate foarte 

puține ore, iar exercițiile din manualele școlare,  propuse pentru rezolvare, sunt 

puține și foarte simple. Iată spre exemplu, în manualul de Limbă și literatură 

română pentru clasa a VI-a, autori, Angela Grama, Livia Stati, Liliana Onofrei 

și Dorin Onofrei, la Unitatea de conținut dominant/integratoare, Substantivul. 

Locuțiunea substantivală. Ortografia substantivului (7 ore) sunt propuse doar 

două exerciții pentru locuțiunile substantivale: 

 1) Găsește echivalentele locuțiunilor substantivale: ținere de minte, 

aruncătură de ochi, băgare de seamă, legea fundamental, ziua numelui, creație 

populară, abatere de la regulă, poftă de mâncare, masa de seară.  

2) Alcătuiește enunțuri cu trei locuțiuni substantivale din exercițiul 

precedent. [5, p. 92] 

Se știe că manualele școlare nu oferă elevilor algoritmul analizei 

morfosintactice pentru locuțiunile studiate. Din această cauză locuțiunile se 

confundă între ele. Iată de exemplu, locuțiunile adverbiale și locuțiunile 

prepoziționale. Asemănarea formală între cele două tipuri de locuțiuni; 

insuficienta cunoaștere a indicilor gramaticali ai celor două structuri;  nu se ține 

seama, de pildă, de autonomia sintactică a locuțiunilor adverbiale și de lipsa de 

autonomie sintactică a locuțiunilor prepoziționale; nu se recunoaște raportul de 

subordonare exprimat cu ajutorul locuțiunilor prepoziționale și rolul lor de 

instrumente gramaticale; nu se ia în considerare contextul în care apare 

locuțiunea. [2, p. 116] 

 Să comparăm locuțiunile în următoarele exemple:  

 1.  ,,În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată...” (V. Alecsandri) 

 2. ,,Stă și azi în fața lumii o enigmă nesplicată.” (M. Eminescu) 

 Structurile subliniate în ambele exemple, sunt: în fund- locuțiune 

adverbială; în fața-locuțiune prepozițională.  

Se susține că multe locuțiuni adverbiale devin, prin conversiune, locuțiuni 

prepoziționale. Foarte important în disocierea celor două structuri este contextul 

în care apare. Pentru a evita confuziile posibile, Sergiu Șerban observă 

următoarele:  

1. Locuțiuni adverbiale: au autonomie semantică și sintactică; pot constitui 

singure o parte de propoziție: Cu biciul bătându-i din urmă. (G. Coșbuc)- din 

urmă=complement circumstanțial de mod.; o propoziție se poate termina cu o 

locuțiune adverbială, așa cum se poate termina cu un adverb; când ultimul 

cuvânt al unei locuțiuni adverbiale este un substantiv, el este nearticulat: ,,E 
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toamnă...metalic s-aud/Gorniști, în fund la cazarmă.” (G. Bacovia) 

2. Locuțiuni prepoziționale: nu au autonomie semantică și sintactică; sunt 

instrumente gramaticale prin care se exprimă raportul de subordonare în 

propoziție: ,,...ea privește-n față-i drept” (G. Coșbuc); o propoziție nu se poate 

termina cu o locuțiune prepozițională, așa cum nu se poate termina cu o 

prepoziție; când ultimul cuvânt al unei locuțiuni prepoziționale este un 

substantiv, el este articulat: ,,În fața ta sunt cel mai laș” (G. Bacovia) [2, p. 117-

118] 

Nesiguranța în stabilirea corectă a raportului gramatical pe care îl exprimă 

prepoziția și conjuncția se resfrânge și asupra înțelegerii raportului care se 

exprimă cu ajutorul locuțiunilor prepoziționale și conjuncționale. Asemănarea 

formală dintre cele două tipuri de locuțiuni duce la confundarea acestora.  

Argumentele pentru o interpretare corectă sunt următoarele:  

1. Locuțiuni prepoziționale: sunt instrumente gramaticale numai în planul 

prepoziției; exprimă raportul de subordonare între un atribut sau un complement 

și termenul său regent; cuprind obligatoriu una sau mai multe prepoziții (în 

jurul, la un loc cu); sunt mărci gramaticale ale  cazurilor genitiv și acuzativ; 

după o locuțiune prepozițională urmează totdeauna un substantiv (pronume sau 

numeral)  cu care locuțiunea formează o singură unitate sintactică (atribut sau 

complement); poate avea următoarea structură: prepoziție+substantiv (adverb, 

adjectiv, participiu): în fața, afară de, privitor la, potrivit cu; prepoziția poate fi 

primul sau ultmul cuvânt al locuțiunii.  

Când substantivul (adverbul, adjectivul) este ultimul cuvânt al locuțiunii, el 

este articulat: în afară, în afară de; în jurul, în jur de etc.;  

2. Locuțiuni conjuncționale: sunt instrumente gramaticale numai în planul 

frazei; cele mai multe leagă o propoziție subordonată de regenta ei; cuprind 

obligatoriu o conjuncție sau o parte de vorbire folosită cu valoare de conjuncție 

(pronume relativ ori adverb relativ); nu sunt mărci gramaticale ale vreunui caz; 

locuțiunea conjuncțională nu formează o singură unitate sintactică cu vreo altă 

parte de vorbire, după ea urmează, de obicei, predicatul unei propoziții 

subordonate; pot avea următoarea structură:  

✓ terminate în conjuncție: din pricină că, fără să, chiar dacă etc.; 

✓ terminate într-un pronume relativ: până ce, pe măsură ce, îndată ce etc.; 

✓ terminate într-un adverb relatv: în caz când, așa cum, de unde, față de 

cum;  
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✓ formate din două elemente cu valoare de conjuncție: după ce că, ca și 

cum, până când să etc. [2, p. 121-122] 
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L’apprentissage du fle basé sur les méthodes et les techniques de 

la pensée critique 

Andreï Tkatch, professeur de français de l’école secondaire 

du village de Limanskoé, district de Reni, région d’Odessa, 

Ukraine 

 

La réforme du système éducatif effectuée en Ukraine sur les dernières 

décennies, prend en considération les futures tendances du développement 

mondial. En raisons de ces évolutions, le rôle, mais aussi la structure de 

l’enseignement en général et celui en particulier des langues étrangères ont 

changé. Le monde moderne a besoin de professionnels qualifiés qui parlent des 

langues étrangères à un niveau élevé, et la réussite des changements socio-

économiques et politiques dans notre pays dépend de l’efficacité de leur travail. 

Aujourd’hui, un professeur de langues étrangères, et notamment de français, ne 

peut limiter son activité uniquement à l’apprentissage d’une compétence 

communicative. Son objectif est aussi de développer un niveau élevé de 

capacités intellectuelles, de styles de pensée critique dans une  langue étrangère, 

comme cela est indiqué dans la Doctrine nationale du développement de 

l’éducation de l’Ukraine au XXIe siècle. À cet égard, le travail du professeur 

concernant la formation d’une compétence communicative en langue étrangère 

prend un sens différent. Il peut être considéré comme efficace si l’enfant, en 
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percevant la communication dans une langue étrangère comme un besoin 

naturel, apprend à identifier, à comprendre, à traiter une information, et à la 

reproduire dans une langue étrangère, en développant ainsi sa pensée critique. 

Le but de mon activité professionnelle en tant que professeur de français 

dans une école rurale est d’atteindre ce résultat. Les conditions de vie dans ce 

type d’environnement social génèrent le problème suivant : l’école rurale 

moderne est isolée des centres d’information, scientifiques et culturels. 

Aujourd’hui, le réseau Internet offre aux élèves un accès illimité à de multiples 

sources d’informations qu’ils doivent apprendre à sélectionner de manière 

critique. Cela permet de développer la personnalité et les talents de l’enfant, sa 

capacité à s’adapter rapidement aux exigences actuelles de la société, à 

développer son propre espace d’information. Le processus d’auto-apprentissage 

chez l’enfant contribuera à son perfectionnement en l’aidant à trouver des 

solutions aux problèmes qu’il peut rencontrer. Ainsi, l’éventail des choix 

personnels de l’enfant s’élargit. Dans cette situation, chaque professeur choisit 

sa voie pour résoudre les problèmes que la vie pose devant lui dans 

l’enseignement des langues vivantes étrangères. 

Je pense que la première étape à effectuer pour aller dans ce sens est la 

création dans chaque établissement scolaire d’un environnement de langue 

étrangère qui génère chez l’enfant une attitude positive, un besoin naturel de 

maîtriser la langue étrangère grâce à un apprentissage dans une situation de 

confort psychologique, transparente et démocratique. On surmonte ainsi la 

barrière de transition à la communication en langues étrangères, on active les 

processus intellectuels et discursifs et par la suite on développe les compétences 

et les aptitudes de la pensée critique. On forme les élèves à établir une logique 

de perception et d’analyse de l’information, et à les utiliser dans des situations 

inhabituelles, notamment dans la communication en langue étrangère, où une 

place particulière est donnée à la prise de décisions indépendantes et précises, 

basées sur une argumentation spécifique. Les élèves ressentent alors le besoin 

d’exprimer dans la langue étrangère leurs points de vue sur le sujet proposé 

(oralement ou par écrit – dans un genre de lettres personnelles, d’essais, ou de 

rapports, etc.), et à participer activement aux discussions. 

Il est particulièrement important de créer cet environnement dans une 

région multiculturelle où les élèves évoluent dans un milieu plurilingue. Par 

conséquent, on enseigne aux élèves non seulement à poser correctement des 

questions, mais aussi à savoir s’orienter vers la direction souhaitée, à méditer sur 
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la langue, et à tirer des conclusions, ainsi qu’à exprimer un jugement 

indépendant en communiquant en langue étrangère. 

La nécessité de trouver comment relever ces défis m’a poussé à chercher 

des technologies plus efficaces pour l’enseignement de la langue française, en 

particulier la technologie de la pensée critique  (P.C.) 

Revenant à la recherche des technologies de la pensée critique dans les 

travaux de nombreux scientifiques (Ch. Amonachvili, B. Beyer, A. Belkina-

Kovaltchiuk, V. Bereza, V. Bibler, A Beedle, E. Bono, A. Brouchlynskiy, D. 

Dewey, D.Clark, M. Lipmen, O. Pometoun, D. Halpern et d’autres),  j’ai élaboré 

un système d’enseignement du français basé sur les méthodes et les techniques 

de la pensée critique.  

La mise en oeuvre de ce système dans le processus éducatif me permet de 

résoudre les problèmes suivants : 

•développer les compétences de pensée, de parole, et d’expression orale; 

•créer les conditions psychologiques les plus confortables pendant 

l’apprentissage du français; 

•enseigner aux élèves à réfléchir sur la construction de leur  propre chemin 

d’apprentissage du français; 

•promouvoir le développement de la pensée critique des élèves, comme le 

préconisent les normes nationales et les recommandations européennes sur 

l’enseignement des langues. 

Le schéma ci-dessous permet de visualiser ce système: 

 

L’apprentissage du français basé sur les méthodes et les techniques de la 

pensée critique. 
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En vue de la réalisation des tâches d’apprentissage du français basées sur 

les méthodes et les techniques de la pensée critique, j’ai élaboré ce système à 

travers : 

•une série d’exercices et de travaux, 

•la procédure de leur utilisation aux différents stades d’âges d’apprentissage 

en conformité avec le modèle de base de la pensée critique « Motivation 

(évocation) – Compréhension (réalisation) – Réflexion ». 

L’enseignement du français, lors de la première phase (motivation – 

évocation), met l’accent sur le développement de l’intérêt personnel dans l’étude 

de la langue, l’obtention d’une nouvelle information et une attitude particulière 

envers la discipline. L’implication des élèves dans le processus d’apprentissage 

est activé car, à ce stade, sont combinées différentes formes de travail, en groupe 

et individuellement. Il est nécessaire pour les élèves de trouver les réponses aux 

questions : « Dans quelle langue je parle ? », « Quelles langues j’entends 

parler ? », « Qu’est-ce que je sais et qu’est-ce que je peux dire ? » ; cela 

favorisant la compréhension de la question : « Qu’est-ce que je veux savoir ? ». 

Ainsi, les connaissances acquises précédemment se placent au niveau de la 

sensibilisation. Elles deviennent alors la base de l’assimilation de nouvelles 

connaissances, ce qui donne aux élèves la possibilité de relier plus efficacement 

de nouveaux renseignements avec les informations déjà connues, et de réfléchir 

sur leur environnement linguistique. 

Pour créer un environnement psychologique et linguistique confortable, 

j’utilise à l’école primaire, par exemple, le rôle de l’élève de service. Nous 

passons de la présentation officielle des élèves à l’improvisation (en fonction du 

sujet de la leçon). Pendant cette phase, nous utilisons des exercices tels que : 

« Météo en classe », « Donnez une fleur », « Qui sait mieux l’alphabet », 

« Trouve l’intrus », « Vrai-faux », « Les contes-devinettes », « L’horloge », « Le 

vocabulaire mural », « Anagramme », « Associations », « Lettre en image » 

(l’école primaire), « Rechercher les questions », « Tableau des questions », « Le 

jeu des contraires », « Le tremblemet de terre », « L’horloge », « Le vocabulaire 

mural », le réchauffement « L’araignée », le tableau « S-V-A » (« Je sais – Je 

veux savoir – J’ai appris »),  « Les termes clés », « Clusters », « Vrai-faux »,  

« Remue-méninges en paire (en groupe) » (le collège), « Le cercle d’idées », 

« Questions problématiques », le tableau « S-V-A », « La  scie » (le lycée).  

L’objectif principal de la deuxième phase (réalisation) est d’obtenir 

activement des informations, de mettre en corrélation une nouvelle information 
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avec le mécanisme connu, systématiser, analyser leur propre compréhension. 

L’élève aura l’occasion de réflechir sur la nature de l’étude selon le rapport entre 

les nouvelles informations et celles qui sont déjà connues, d’apprendre à 

formuler des questions, et à déterminer sa propre position. Sous la direction du 

professeur et à l’aide de leurs camarades, les élèves répondent aux questions 

qu’ils ont eux-mêmes posées pendant la phase de réalisation (compréhension), 

alors qu’ils entraient en contact avec de nouvelles informations, lisaient le texte, 

regardaient un film, écoutaient le professeur, communiquaient avec des 

locuteurs natifs en ligne sur Internet, apprenaient à écrire sous la forme de 

questions leurs incompréhensions afin d’y revenir plus tard. En outre, cela leur 

permet d’apprendre à classer  les informations reçues et d’identifier celles qui 

sont nouvelles. Tout le monde parle de la meilleure façon de trouver des 

solutions aux problèmes et apprend à faire des hypothèses et des prévisions. Je 

prête une attention spéciale au travail avec les versions et les jugements des 

élèves, je les aide  à formuler et à exprimer leurs opinions. Je m’attache à relever 

les jugements, les réactions et les travaux les plus originaux et pertinents, et à les 

partager avec l’ensemble de la classe. Pendant mes cours, je fais en sorte que les 

élèves analysent la production de leurs camarades de classe, la critiquent, mais 

toujours de manière respectueuse. La formation et la consolidation se produisent 

lors de la réalisation d’autres types d’exercices.  

Dans le travail en groupe il y a deux éléments présents – la recherche 

individuelle et l’échange d’idées, d’où la nécessité d’une recherche personnelle 

avant de passer à une étape de discussion. 

De plus, pour cette phase je propose des exercices tels que : « Écris les 

mots qui ont perdu la lettre ... », « Jeu des cailloux », « Complète en t’aidant des 

dessins », « Relie les lettres »,  « Le robot maladroit »,  « Le robot étourdi », 

 « Le robot artiste », « Les couleurs», « Vrai-faux », « Colorie les cadres où tu 

vois la même lettre » (l’école primaire), « Questions simples », « Questions 

difficiles », « Questions réciproques », « Mets dans l’ordre logique les phrases »,                

«La carte de France », «Le tremblement de terre », « Boule de neige », 

« L’hypothèse des mots proposés », « Audition directionnelle et de 

délibération », «La méthode des enquêtes  conjointes (sondages)» (le collège), 

« Le marquage du texte », « Les agendas doubles »,« La presse-méthode », 

« Audition directionnelle et de délibération », «La méthode des enquêtes 

conjointes (sondages)» (le lycée). 

La troisième phase (réflexion) vise à résumer et à systématiser les 
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connaissances nouvelles, à former chez les élèves leurs propres appréciations du 

matériel didactique, et à la formulation de questions personnelles permettant de 

nouveaux progrès. À ce stade, les élèves réfléchissent sur ce qu’ils ont étudié en 

classe, et en consolidant leurs nouvelles connaissances, ils restructurent 

activement leurs points de vue afin d’y inclure de nouveaux concepts. La 

dernière étape de la réflexion est l'application créative des connaissances, des 

compétences et des réflexes d’acquisition,  ainsi que la construction de leurs 

propres parcours d'apprentissage. L’analyse de leurs propres opérations mentales 

est au cœur de cette phase. 

Lors de cette phase, j'utilise les exercices suivants : « Le sapin », « Termine 

la phrase », « Microphone », « L’araignée » (l’école primaire), « Remue-

méninges en paire (en groupe) » (bilan), «Laissez-moi le dernier mot», 

« L’araignée de discussions », « Retourne aux clusters »,  « Le cinquain », 

«Remplissez le tableau (l’image)», le tableau « S-V-A » (le collège), « L’essai », 

« La discution », « Le cinquain », le tableau « S-V-A » (le lycée). 

Le résultat de cette phase d’apprentissage est d’une part le développement 

personnel et les productions orale et écrite des élèves, et d’autre part, leur  

assimilation et l’évaluation personnelle de  réalisations communes à l’humanité, 

ainsi que la compréhension des normes éducatives. La réflexion révèle le 

« résidu sec » de l’apprentissage du français, et elle désigne des résultats 

scolaires conscients chez les enfants. Les formes de réflexion pédagogique sont 

différentes : une discussion orale, un questionnaire écrit, des changements 

représentés à l’aide de graphiques. Les élèves aiment, en général, la réflexion 

graphique, lorsqu’il faut dessiner, par exemple, le graphique du changement de 

leurs intérêts (santé, niveaux de connaissances, activités personnelles, 

épanouissements personnels, etc.) au cours de la leçon, du sujet, etc. Par 

exemple, l’application du Portfolio européen des langues aux cours de français 

permet aux élèves de répertorier leurs réalisations sur le chemin de la 

compétence plurilinguistque par écrit, en y indiquant toutes les formes 

d’expériences d’apprentissage de la langue acquises. Les fiches (notices) de 

réflexion des élèves sont un support inestimable pour mon travail de recherche 

dans l’analyse et l’ajustement du processus éducatif. Pour que les élèves 

comprennent l’importance du travail de réflexion, je fais un sondage de leurs 

opinions, je note ceux qui ont amélioré leur niveau de compréhension. Ce travail 

constitue généralement un besoin constant pour l’introspection réflexive. 

J’ai élaboré « Une carte technologique ( un organigramme) d’utilisation des 
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exercices pour développer la pensée critique au cours de différentes étapes de 

l’apprentissage du français » où sont décrits en détails les exercices proposés 

avec les résultats attendus. 

 

Diagramme 1 

 

L’efficacité de l’utilisation du système élaboré a été confirmée par 

l’enquête et le contrôle du niveau de formation de compétences linguistiques des 

élèves des classes de 2ème et de 10ème. Selon mon enquête, l’intérêt des élèves 

aux cours de français a augmenté d’une manière significative après 

l’introduction d’un programme d’ exercices et de  tâches basés sur les méthodes 

et les techniques de la P.C. Ainsi, 58% des élèves ont sûrement l’intention 

d’utiliser ces connaissances dans leur future profession, 23 % d’entre eux 

apprennent cette matière pour leur propre usage, alors que 19% pensent que la 

connaissance du français est utile, mais n’ont pas encore décidé de quelle 

manière utiliser ces connaissances dans le futur (Diagramme 1)  

 

Diagramme 2 

 

Le contrôle du niveau de formation des compétences linguistiques a montré 
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le niveau suivant des connaissances de la langue française : 24%  des élèves ont 

montré un niveau de rendement élevé, 40% un niveau suffisant, 28 % ont 

démontré un niveau moyen, alors 8 % sont restés au niveau initial (Diagramme 

2). 

Par conséquent, mes élèves prennent régulièrement une part active aux 

premier et second tours de l’olympiade de français et terminent dans le haut du 

classement. Ils obtiennent le même niveau de résultat aux travaux de la Petite 

Académie des Sciences. 

En analysant ma propre expérience d’utilisation du système élaboré, j’ai 

identifié quelques avantages : 

– les élèves sont habitués à exprimer leurs opinions (à l’oral et à 

l’écrit), avec confiance en eux, et de manière claire et respectueuse, 

– les élèves apprennent à faire valoir leurs points de vue et à prendre 

en considération les points de vue des autres, 

– les élèves apprennent à tracer leur propre voie dans l'apprentissage 

du français, 

– la mise en oeuvre d’une approche individuelle pour chaque élève, 

– l’augmentation du dynamisme dans le travail individuel de l’élève, 

– l’augmentation du volume de travail effectué à chaque leçon, 

– l’élargissement du choix des sources d’informations grâce à 

l’utilisation d’Internet. 

Toutefois, la dispense des cours de français en utilisant uniquement le 

système élaboré ne permet pas à cent pour cent un résultat positif. Pour réussir 

dans l’enseignement du français, il faut aborder ce problème de manière plus 

complexe, à savoir utilliser les technologies de la pensée critique comme un 

outil parmi d’autres au sein des activités d’apprentissage de la leçon. 

 

Tableau № 1 

Développement de la pensée critique des élèves de l’école primaire 

 

Étapes 

technologiques 

Мéthodes, 

techniques et 

stratégies 

Résultats attendus 

1e  étape (phase) 
« Les prénoms » 

L'élève sera en mesure d'utiliser le 

langage pour définir les 
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Évocation 

(motivation) 

Actualiser la 

disposition des 

connaissances des 

élèves et la 

participation à la 

matière étudiée. 

Éveiller leur 

intérêt pour le 

nouveau matériel.  

Aider les élèves à 

déterminer eux-

mêmes la 

direction des 

sujets de l'étude. 

informations consciemment 

« Météo en classe » 

Donne une motivation positive à 

l’élève et la possibilité d'utiliser la 

langue, de définir consciemment 

le mois, la date, l'accès à 

l'apprentissage du nouveau 

matériel. 

« Donner une fleur » 

L‘élève est capable d'exprimer des 

sentiments, pour expliquer la 

motivation du don. 

« Les talents 

secrets » 

Les élèves seront capables de se 

sentir assez libre pour répondre 

aux questions et d'émettre des 

nouvelles opinions. 

2e étape (phase) 

Réalisation  

(compréhension) 

Contribuer 

activement à 

percevoir le 

matériel de 

formation, mettre 

en corrélation 

entre les 

anciennes 

connaissances et 

les nouvelles.  

 

Développer la 

pensée créative et 

« Colorie les sacs où 

tu vois la lettre... » 

Encourage le développement de la 

mémoire et de l'attention. 

« Entoure la lettre 

... » 

L'élève développera l'attention, la 

logique, la pensée et 

l'imagination. 

« Colorie si tu 

entends   cha » 

L'élève développera l'attention, la 

logique, la pensée et 

l'imagination. 

« Colorie les boîtes 

où tu vois la lettre S 

» 

La nécessité de faire des choix. 

« Entoure les mots 

qui peuvent aller 

dans ces 

« cailloux… » 

L'élève développera l'attention, la 

logique, la pensée et 

l'imagination. 

« Colorie la lettre 

qui est ... » 

À travers les couleurs l’élève sera 

en mesure de naviguer dans la 

tâche proposée. 

« Écris les mots qui 

ont perdu la lettre 

... » 

L'élève développera l'attention, la 

logique, la pensée et 

l'imagination. 
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critique. 
«Écris les mots qui 

ont  la lettre é. » 

L'élève développera l'attention, la 

logique, la pensée et 

l'imagination. 

« Jeu des cailloux » 

L'élève développera l'attention, la 

logique, la pensée et 

l'imagination. 

« Complète en 

t’aidant des 

dessins » 

L'élève développera l'attention, la 

logique, la pensée et 

l'imagination. 

 « Trouve  l’intrus » 

L'élève sera en mesure de 

développer l'imagination et la 

logique. 

« Relie les lettres » 

L'élève développera l'attention, la 

logique, la pensée et 

l'imagination. 

« Le robot 

maladroit » 

L'élève développera l'attention, la 

logique, la pensée et 

l'imagination. 

« Le robot étourdi »  

L'élève développera l'attention, la 

logique, la pensée et 

l'imagination. 

« Le robot artiste » 

L'élève développera l'attention, la 

logique, la pensée et 

l'imagination. 

« Entoure le 

chiffre » 

L’élève pourra facilement 

apprendre et mémoriser les 

chiffres, développer les 

compétences logiques. 

« L’estafette » 

L’élève pourra facilement 

apprendre et mémoriser les 

chiffres, développer les 

compétences logiques. 

« Les couleurs» 
L’élève développera la capacité 

de différencier les couleurs. 

« Vrai-faux » Développe la perception du 
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langage auditif, les capacités 

mentales. 

« Colorie les cadres 

où tu vois la même 

lettre » 

Développe l’attention et les 

capacités des élèves. 

3e  étape (phase) 

Réflexion 

Aider les élèves à 

synthétiser leur 

propre matériel 

de formation; 

à déterminer la 

direction du 

matériel d'étude, 

à promouvoir des 

changements 

positifs d'humeur 

des élèves. 

« Le sapin » 

L’élève pourra faire 

indépendamment le bilan du 

cours. 

« Termine la 

phrase » 

L'élève sera en mesure 

d’exprimer son point de vue.  

« Portfolio » L’élève pourra réflechir. 

« Microphone » 

L'élève sera en mesure de poser 

des questions et d’exprimer son 

point de vue. 

 

Tаbleau № 2 

Développement de la pensée critique des élèves du college 

Étapes 

technologiques 

Мéthodes, 

techniques et 

stratégies 

Résultats attendus 

1e  étape (phase) 

 

Évocation 

(motivation) 

Actualiser la 

disposition des 

connaissances des 

élèves et la 

participation à la 

matière étudiée. 

Éveiller leur 

« Météo en classe » 

Donne une motivation positive à 

l’élève et la possibilité d'utiliser la 

langue, de définir consciemment 

le mois, la date, l'accès à 

l'apprentissage du nouveau 

matériel. 

« Le meilleur 

prévisionniste 

météo » 

L'élève doit être capable de dire, 

partagez son humeur. La 

transition de rôle de l’élève de 

service formel à un autre créatif. 

« Rechauffement » 
L'élève développera la mémoire, 

la logique et la concentration. 
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intérêt pour le 

nouveau matériel.  

Aider les élèves à 

déterminer eux-

mêmes la 

direction des 

sujets de l'étude 

« L’araignée » 
L'élève développera la mémoire, 

la logique et la concentration. 

« Deux vérités un 

mensonge » 

L'élève sera en mesure de penser 

et de dire la déclaration correcte. 

« Parles avec 

moi ! » 

L'élève devra être capable de 

deviner, développer l'imagination. 

« Le jeu des 

contraires » 

L'élève développera l'attention, la 

logique, la pensée et l'imagination 

« Quel mot est-

ce ? » 

L'élève devra être capable de 

penser en classe, travailler 

ensemble pour se préparer à la 

mise au point d'un nouveau 

matériau. 

« Anagramme » 

 

L'élève développera l'attention, la 

logique, la pensée et l'imagination 

« Assotiations » 
L'élève développera la pensée 

associative. 

Le tableau « S-V-

A » (« Je sais-Je 

veux savoir-J’ai 

appris »)  

L'élève sera en mesure de 

démontrer ses connaissances 

initialles. 

« Clusters » 

L'élève sera en mesure 

d'exprimer ses idées, prenez 

match de vieux matériel avec de 

nouvelles connaissances. 

« Remue-méninges 

en paire (en 

groupe) » 

L'élève sera en mesure de 

développer sa pensée créative et 

son intuition. 

 

 

 

 

 

« Questions 

simples » 

Vérifier les connaissances des 

élèves, leur compréhension 

« Questions 

difficiles » 

Les élèves réfléchissent à la 

lecture du texte, expriment leur 

opinion. 

« Questions 

réciproques » 

L’élève développera ses 

compétences linguistiques 
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2e étape (phase) 

 

 

 

 

 

Réalisation  

(compréhension) 

 

 

 

Contribuer 

activement à 

percevoir le 

matériel de 

formation, mettre 

en corrélation 

entre les 

anciennes 

connaissances et 

les nouvelles.  

 

Développer la 

pensée créative et 

« Mets dans l’ordre 

logique les phrases » 

Aide les élèves à développer la 

pensée logique, vérifier comment 

ils ont écouté attentivement et ils 

ont compris le matériel nouveau. 

« La carte de 

France »  

L’élève développe sa propre 

logique et l'imagination. 

« Le tremblement 

de terre » 

L’élève développe sa propre 

logique et l'imagination, 

l'attention et la créativité. 

« L’horloge » 

L’élève développe sa propre 

logique et l'imagination, 

l'attention et la créativité. 

« Boule de neige » 
L’élève développe sa propre 

logique et l'imagination. 

« Le vocabulaire 

mural » 

L’élève sera en mesure de se 

concentrer. 

« Les notes » 
L’élève sera en mesure de se 

concentrer. 

« L'hypothèse des 

mots proposés » 

Augmente la curiosité des élèves 

et leur volonté d’apprendre. 

L'élève sera en mesure d'écouter 

ou de lire activement, de faire 

attention aux paroles importantes, 

d’utiliser ses connaissances. 

« Audition 

directionnelle et de 

délibération » 

L’élève pourra mieux comprendre 

les textes, développera ses 

compétences dans la 

compréhension de textes narratifs, 

pourra utiliser sa connaissance du 

genre et de la compréhension de 

la structure du sujet. 

« La méthode des 

enquêtes conjointes 

(sondages) » 

Les élèves seront en mesure 

d'enregistrer des idées qu'ils 

aimeraient soumettre à la 

discussion, de penser à leurs 
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critique. réponses et à leurs témoignages 

sur le texte. 

 (« Remue-méninges 

en paire (en groupe) 

» (bilan) 

L’élève pourra argumenter et 

partager ses idées avec les autres. 

« L’araignée de 

discussions » 

L’élève pourra réfléchir sur des 

sujets qu'il a étudié, penser et faire 

des conclusions, défendre son 

point de vue. 

(« Remue-méninges 

en paire (en groupe) 

» (bilan) 

L’élève pourra argumenter et 

partager ses idées avec les autres. 

« Laissez-moi le 

dernier mot » 

L’élève pourra lire le texte 

indépendamment et révéler des 

questions intéressantes, prendre la 

responsabilité de discuter ces 

questions en classe.   

 

 

3e étape (phase) 

 

Réflexion 

 

Aider les élèves à 

synthétiser leur 

propre matériel 

de formation; 

à déterminer la 

direction du 

matériel d'étude, 

à 

promouvoir des 

changements 

positifs d'humeur 

des élèves. 

 

« Retourne aux 

clusters » 

L’élève pourra comparer les 

arguments qui ont été soulevées 

avant et après le travail, compléter 

les clusters. 

« Le cinquain » 

L'élève sera en mesure d'exprimer 

ses opinions de manière créative 

sur la base des informations 

apprises. 

« Remplissez le 

tableau (l’image) » 

L'élève sera en mesure d'exprimer 

ses pensées créatives. 

« Finir la phrase » 
L'élève sera en mesure d'exprimer 

son point de vue. 

« Le sapin »  

L'élève pourra faire 

indépendamment le bilan de la 

leçon. 

Le tableau « S-V-  L'élève sera capable de dire ce 
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A » (« Je sais-Je 

veux savoir-J’ai 

appris »).  

qu'il avait appris à la leçon, de 

faire le bilan du cours. 

Tableau №3 

Développement de la pensée critique des élèves du lycée 

Étapes 

technologiques 

Мéthodes, 

techniques et 

stratégies 

Résultats attendus 

1e  étape (phase) 

Évocation 

(motivation) 

Actualiser la 

disposition des 

connaissances des 

élèves et la 

participation à la 

matière étudiée. 

Éveiller leur 

intérêt pour le 

nouveau matériel.  

Aider les élèves à 

déterminer eux-

mêmes la 

direction des 

sujets de l'étude. 

« Le cercle d’idées » 
L'élève sera en mesure de 

présenter son idée, son opinion. 

« La scie » 

L'élève sera en mesure d'absorber 

une quantité importante 

d'informations dans un court 

intervalle de temps. 

« Le tableau de 

questions » 

L'élève sera en mesure de 

formuler ses propres questions qui 

se posent pendant l’exploration 

des sujets, d'en discuter avec ses 

camarades de classe. 

Le tableau « S-V-

A » (« Je sais-Je 

veux savoir-J’ai 

appris ») 

L'élève sera en mesure de 

démontrer ses connaissances 

initiales. 

« Questions 

problématiques » 

L'élève sera en mesure de 

formuler des problèmes. 

2e étape (phase) 

Réalisation  

(compréhension) 

Contribuer 

activement à 

percevoir le 

« Le marquage du 

texte 

L'élève sera capable de classer 

l'information.  

« Les agendas 

doubles » 

L'élève sera en mesure de faire 

des commentaires, des pensées, 

des questions qui ont surgi. 

« La presse-

méthode » 

L'élève pourra expliquer ses 

pensées et les formuler de façon 

claire et concise, choisir des 

arguments. 
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matériel de 

formation, mettre 

en corrélation 

entre les 

anciennes 

connaissances et 

les nouvelles.  

Développer la 

pensée créative et 

critique. 

« Audition 

directionnelle et de 

délibération » 

L'élève sera en mesure de mieux 

comprendre, de développer les 

compétences de compréhension 

de textes narratifs, utiliser ses 

connaissances dans la 

compréhension du genre. 

« La méthode des 

enquêtes 

conjointes » 

(sondages) 

Les élèves seront en mesure de 

noter ses idées qu'ils souhaitent 

soumettre à la discussion, penser à 

ses réponses. 

 

3e  étape (phase) 

 

Réflexion 

 

Aider les élèves à 

synthétiser leur 

propre matériel 

de formation; 

à déterminer la 

direction du 

matériel d'étude, 

à  

promouvoir des 

changements 

positifs d'humeur 

des élèves. 

« L’essai » 
L'élève pourra noter par écrit son 

propre point de vue. 

« Le cinquain » 

L’élève sera capable de 

s'exprimer de manière créative sur 

la base des informations apprises. 

« La discution » 

L'élève traitera sa position, 

choisira des arguments en 

exposant sa propre position. 

Le tableau « S-V-

A » (« Je sais-Je 

veux savoir-J’ai 

appris »).  

L'élève sera capable de dire ce 

qu'il avait appris à la leçon, de 

faire le bilan du cours. 
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Rolul comunicãrii în procesul de învãţãmânt 

 

Maria Țifrac - Școala Gimnazială nr. 5, Sighetu Marmației, 

Maramureș, România 

 

Schimbarea conceptiei comunicative promovatã în scoalã pune în mod 

acut problema educãrii cu si mai multã sârguintã a capacitãtii comunicative 

deopotrivã la profesor si la elevi, concomitent cu îmbunãtãtirea comunicãrii de 

ansamblu din cadrul institutiei scolare. Comunicarea are semnificatia unei valori 

umane si sociale, motiv pentru care educarea comunicãrii constituie un scop în 

sine, un obiectiv major al învãtãmântului. 

Cerintele de comunicare ale scolii sunt într-o continuã crestere, motiv 

pentru care ea îsi multiplicã formele de comunicare si îsi sporeste exigentele fatã 

de actul comunicãrii. O astfel de evolutie obligã cadrul didactic sã devinã un bun 

profesionist al comunicãrii didactice, atât în planul stãpânirii tehnicii 

comunicãrii, cât si în cel al rezonãrii receptorului, în cel al influentãrii formãrii 

personalitãtii acestuia sub multiple aspecte, competenta comunicativã cãpãtând, 

în felul acesta, o valoare integrativã a aptitudinii sale pedagogice. 

Comunicarea interumană reprezintă “un comportament simbolic care 

apare între doi sau mai multi participanți. Are însușirea de a fi un proces de 

natură tranzacțională sau afectivă. Este intentională și direcționată spre o țintă, 

putând avea finalități instrumentale sau consumatorii”, spunea Burgoon. Natura 

tranzacțională rezidă în faptul că o schimbare a oricărui element al procesului 

poate altera întreaga relație de comunicare. Adaptarea nu se poate face fără feed-

back și fără glisajul rolurilor între emițător și receptor. 

Latura afectivă constă în evaluările subiective ale indivizilor asupra 

comunicărilor altora și în răspunsurile pe care le dau în funcție de cum sunt ei 

însisi afectati de mesaj. Un cuvânt poate avea conotații diferite, putând 

semnifica altceva la persoane diferite.Funcția instrumentală derivă din găsirea de 

strategii pentru a îndeplini celelalte funcții ale comunicării (de exemplu 

persuasivă), iar funcția consumatorie exprimă plăcerea pe care o simte 

vorbitorul în momentul compunerii mesajului. [1, 8] 

Comunicarea este un proces relational, în cadrul cãruia doi sau mai multi 

interlocutori fac schimb de informatii, se înteleg si se influenteazã între ei. 

Codurile folosite în comunicare sunt: cuvântul, gestul, imaginea, sunetul, 
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miscarea, stãrile afective. 

Conform Dictionarului de pedagogie, comunicarea didacticã este parte 

fundamentalã a procesului de învãtãmânt în care elevii, sub îndrumarea cadrului 

didactic, dobândesc noi cunostinte, reguli, formule, legi. În pedagogia 

traditionalã, comunicarea didacticã era consideratã numai actiune de predare, 

elevul având un rol de simplu receptor. 

Reconsiderând rolul elevului în cadrul procesului de învãtãmânt, 

pedagogia modernã acordã o atentie deosebitã metodelor activ-participative, 

conlucrãrii dintre elev si cadrul didactic, toate acestea fac din comunicarea 

didacticã un proces complex si viu. [4, 18] 

Comunicarea didacticã reprezintã o formã particularã de comunicare, 

specificã procesului didactic. La nivelul comunicãrii didactice interfereazã mai 

multe tipuri de comunicare: 

- comunicare oralã (dominantã) si comunicare scrisã 

- comunicare verbalã, paraverbalã si nonverbalã; 

- comunicare referentialã (prin care se transmit cunostinte teoretice) si 

- comunicare atitudinalã (se transmit sisteme de valori, criterii de 

apreciere a valorilor). 

Învãtãmântul este, prin excelentã, un domeniu puternic comunicant la 

toate nivelurile. Aceastã apreciere este cu atât mai evidentã dacã vom privi 

lucrurile prin prisma pedagogiei moderne a comunicãrii, pentru care: 

- relatia instructivã (educativã) este eminamente o relatie de comunicare, ce dã 

nastere unui tip specific de limbaj- limbajul didactic sau pedagogic pe care se 

bazeazã. Ceea ce nu înseamnã cã învãtãmântul este reductibil la comunicare, 

ci evidentiazã o recunoastere a comunicãrii ca parte constitutivã si vitalã a 

procesului instructiv-educativ; 

- ca parte constitutivã si vitalã de învãtãmânt, comunicarea se implicã activ si 

creator în structurarea acestuia; 

- comunicarea constituie una din conditiile fundamentale desfãsurãrii a 

procesului de învãtãmânt, de unde concluzia cã a organiza conditiile învãtãrii 

înseamnã a organiza comunicãrile care se produc în clasã, a organiza si 

controla schimburile de semnificatii ce au loc între profesor si elevi. [2, 36] 

Comunicarea, instruirea, educația au un gen proxim comun:- transmiterea 

informației, in special a cunoștințelor științifice. Deși specialiștii in pedagogie s- 

au  străduit să delimiteze educația de instruire, aceasta din urmă nu poate fi 

suficient prelucrată psihologic, cel puțin așa cum apare in manualele noastre și 
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programele de invățământ , indeosebi a acelora axate pe problematică științifică 

și tehnică. Convergența celor trei noțiuni apare și in momentul in care constatăm 

că ele au la bază relațiile interpersonale, modalitățile concrete de transmitere a 

informațiilor prin expunere sau dialog. Educația, dar mai ales instrucția , poate 

fi, desigur, ințeleasă ca o transmitere de cunoștințe, deși nu toate formele de 

comunicare a informațiilor sunt conținute in programele educative. Analizând 

raportul dintre comunicare și educație intr-un plan social-cultural extins, 

Laurențiu Șoitu și colaboratorii săi susțin că, in afara aspectelor de comunicare 

intrinsecă programelor educative, prezintă un interes deosebit pentru 

comunicarea didactică și extensiunile psihosociale și culturale ale educație, 

laboratorul de comunicare educațională și impactul educativ al mass-mediei [3, 

49-50]. 

Extinzând lucrurile, comunicarea contribuie la formarea si cristalizarea 

comunitãtii ca mediu mai larg care intervine într-o manierã favorabilã la 

stimularea învãtãrii si a unei activitãti didactice de calitate. Este important de 

subliniat faptul cã institutia de învãtãmânt constituie locul unde se învatã 

comunicarea, unde se deprinde si se perfectioneazã comunicarea, unde se 

elaboreazã comunicarea, unde se educã (cultivã) comunicarea. Aici, 

comunicarea are semnificatia unei valori umane si sociale, motiv pentru care 

educarea comunicãrii constituie un scop în sine, un obiectiv major al 

învãtãmântului. 

 Definit în termeni de comunicare, procesul de învãtãmânt apare ca o 

înlãntuire teoretic infinitã, de situatii de comunicare cu specific didactic. 

Profesorul trebuie sã-si armonizeze actiunea la nivelul experientei lingvistice a 

elevilor cu care lucreazã. Mesajul didactic trebuie sã fie structurat, prelucrat si 

prezentat în concordantã cu posibilitãtile de receptare ale elevilor. Este o 

problemã care tine de capacitatea educatorului de a-si adapta comunicarea la 

nivelul maturitãtii intelectuale a elevului. Nu întotdeauna comunicarea didacticã 

se realizeazã asa cum ne-am propus deoarece pe parcursul comunicãrii pot 

apãrea si blocaje. Blocajele de comunicare pot interveni atunci când cadrul 

didactic are o exprimare neclarã, vorbeste prea încet sau prea repede,  nu creeazã 

motivatii, elevii nu au cunostintele necesare pentru a întelege comunicarea sau 

nu sunt bine fixate, influentând negativ cunostintele noi. Limbajul înseamnã 

comunicare, dar nu se comunicã nimic dacã vorbirea e lipsitã de sens. 

Contextul comunicării-alcătuit din cel familial, școlar și social iși vor 

pune amprenta, indeosebi, pe exprimarea orală și gestuală, dar nu se poate gândi 
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la  o pedagogie parțială a comunicării, aici fiind necesară cuprindrea tuturor 

celor trei medii, aflate intr-o strânsă interdependență. Educatorul vine cu 

responsabilitatea morală, evidențiată de faptul că actul pedagogic este unul de 

natură existențială, dar și etică. Aceasta pentru că in actul educațional se află 

mereu  in relație două persoane, diferite ca vârstă, experiență, realizare. Raportul 

de invățare este inevitabil, precum și unul de dominare, de subordonare, de 

dirijare și ascultare. Acest unghi larg de includere a responsabilității morale este 

și mai mult dimensionat de atotcuprinzătoarea acțiune de comunicare [6, 16]. 

În comunicarea didacticã intervin, determinând-o sau numai influentând-

o, factori multipli care pot fi grupati în urmãtoarele categorii: caracteristicile 

profesorului, caracteristicile elevului sau clasei, caracteristicile canalului de 

transmitere si ale contextului în care se desfãsoarã actul comunicativ. Din 

perspectiva cadrului didactic conteazã stilul didactic, strategiile de instruire 

abordate, competentele de exprimare clarã, precisã, argumentatã, accesibilã, 

implicarea profesionalã, formele de motivare utilizate, tipuri de relatii 

pedagogice (de conducere, afective).   

Deosebit de importante sunt si caracteristicile elevului: acuitatea 

senzorialã (vizualã si auditivã), nivelul dezvoltãrii intelectuale, experienta 

cognitivã si lingvisticã, motivatia învãtãrii, nivelul competentelor de 

comunicare, gradul de culturã, ritmul de lucru, atitudinile cognitive si sociale, 

trãirile emotionale, individuale si de grup (anterioare si simultane actului de 

comunicare). Comunicarea poate sã întreținã relații de tipuri diferite: 

unidirecționale, bidirecționale și multidirecționale. Accentul tinde sã se punã pe 

dezvoltarea comunicãrii multidirecționale, ce favorizeazã interacțiunea, 

interactivitatea, confruntarea diverselor cunoștințe. 

Este recunoscut faptul cã relațiile dintre cadrele didactice și elevi sunt 

multiple, iar modul de manifestare comportamentalã e resimțit de ceilalți în 

maniere diferite generând douã tipuri de sentimente: de respingere sau de 

acceptare. Acest lucru este influențat de individ, dar și de obstacole apãrute în 

calea comunicãrii. De multe ori, atunci când dorim sã modificãm 

comportamentul unui elev, încercãm sã modificãm mediul sau sã intervenim 

asupra propriului mod de manifestare. Nu reușim însã întotdeauna „sã-i 

ascultãm pe elevi” cu tact, rãbdare și atentie, lucru ce duce la instalarea unor 

obstacole în calea comunicãrii. Spre exemplu, în cazul  in care un elev care se 

plânge cã întâmpinã dificultãți în efectuarea unei teme, cadrul didactic poate să 

răspundă pe un ton : 
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-de avertizare: „Dacã vrei note mari, muncește!”; 

- de comandã: „Lucreazã și nu te mai plânge atât!”; 

- de ridiculizare: „ Vai de mine … chiar așa?” 

Astfel de mesaje sunt depreciative pentru elevi și neagã importanța 

sentimentelor trãite de aceștia, tocmai din acest motiv, pentru cã știm cu toții cã 

educația cere nu numai pricepere ci și afectivitate din partea educatorului, ar 

trebui sã-i rãspundem elevului într-o manierã de acceptare și stimulare a 

copilului cu disponibilitate pentru cooperare și comunicare. Se impune sã 

încurajãm copilul verbal și prin gesturi, ascultându-l activ ori sã ascultãm 

mesajul acestuia în tãcere , incitându-l sã-și destãinuie propriile trãiri. Este 

necesar, ca noi cei de la catedrã, sã reflectãm mai mult asupra forței modelatoare 

a limbajului. Cuvântul poate fi unealtã prețioasã sau mijloc periculos, deoarece 

poate influenta pozitiv sau negativ interlocutorul. Se știe deja, cã limbajul celui 

de la catedrã, gesturile sau mimica acestuia sunt copiate de elevi, de aceea 

trebuie sã acordãm o atenție deosebitã comunicãrii. Atitudinea cadrului didactic 

în fața elevilor și a pãrinților poate declanșa sau atenua conflictele care apar 

între elevi, între elevi și pãrinți ori între pãrinți și profesor. 

Comunicarea  trebuie privită din prisma faptului că posedă un trecut, un 

prezent și  un viitor; conform unei atare viziuni de origine tranzacțională, 

comunicarea este determinate de o perspectivă dinamică. Este greu să ne 

imaginăm un proces communicational fără a face apel la aspectele care il 

determină, la cauzele acestuia( cauzele care se află in trecutul mai indepărtat sau 

mai apropiat); astfel, modalitățile de interrelaționare comunicațională se bazează 

pe experiența noastră in acest domeniu și iau forma acestei experiențe. Viitorul 

afectează , de asemenea, comunicarea. Dacă dorim ca relația de comunicare  să 

continue, vom comunica cu persoana respectivă in această direcție in prezent. In 

același timp, comunicarea este un proces irepetabil și ireversibil; fiecare 

experiență de comunicare este unică, iar două experiențe de comunicare nu pot 

fi perfect identice. Experiența de comunicare produce schimbări in persoanele 

implicate, schimbări care vor condiționa acest deziderat. [5, 15] 

Referitor la optimizarea comunicãrii trebuie sã recunoastem cã, nu de 

putine ori, profesorul trãieste cu impresia cã vorbele sau mesajele sale ajung la 

destinatie asa cum gândeste el, cã sunt receptate de elevi pãstrând aceleasi 

întelesuri, aceleasi semnificatii cu ale sale. Din pãcate, lucrurile nu decurg 

întotdeauna asa, mesajele receptate au tendinta de a se îndepãrta mai mult sau 

mai putin de sensurile emise sau originale, uneori sã fie chiar diferite. Numai cã 
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actul comunicãrii didactice poate fi protejat de posibile variatii si deviatii, 

distantãri sau deteriorãri nedorite prin interventia feed-back-ului. În reglarea 

propriei comunicãri, cadrul didactic trebuie sã tinã seama de mimica elevilor, de 

gesturile, expresiile si miscãrile lor, reactii care devin simptomatice pentru ceea 

ce simt, înteleg, acceptã, doresc acestia. El poate sesiza direct si abil, din mers, 

„starea de spirit” a elevilor si astfel sã valorifice la maximum comportamentul 

acestora în beneficiul optimizãrii comunicãrii. Pornind de aici, cadrul didactic 

poate sã-si restructureze sau sã amelioreze demersul didactic de moment si nu în 

ultimul rând sã-si regleze viteza si ritmul propriei vorbiri. 

Actul comunicãrii devine eficient atunci când favorizeazã o implicare 

activã din partea elevului, o angajare cu toate fortele sale intelectuale si afective 

în procesul receptãrii. Astfel, receptarea depãseste simpla percepere a unor 

continuturi audiate. A produce interlocutori activi, a-i determina pe elevi sã 

urmãreascã cu interes si sã manifeste o atitudine activã în cursul ascultãrii 

constituie un indicator al competentelor pedagogice a cadrului didactic. 
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O trăsătură importantă a societăţii contemporane reprezintă schimbarea 

normelor sociale şi a idealurilor morale, criza valorilor, modelele de 

comportament spre care tind tinerii, problemele de înţelegere şi comunicare. 

Fiecare tânăr poate acţiona competent în soluţionarea problemelor ridicate de 

domeniile vieţii culturale şi sociale, orientându-se astfel spre performanţă 

socială. Formarea unor comportamente de succes au ca fundament însuşirea şi 

dezvoltarea competenţei psihosociale.  

Competenţa psihosocială reprezintă capacitatea individului de a 

interacţiona efectiv cu oamenii din jurul lui în sistemul de relaţii 

interpersonale. Structura competenţei psihosociale include abilitatea de 

orientare în situaţii sociale, de determinare corectă a trăsăturilor personale şi a 

stării emoţionale a altor persoane, de alegere a modalităţilor adecvate de 

relaţionare şi de aplicare a acestor metode în procesul de interacţiune. Un rol 

deosebit îl are empatia sau capacitatea de a te pune în locul altuia. 

Competenţa psihosocială se formează la liceeni în timpul  actelor de 

comunicare şi participării în activităţile comune. 

Competenţa psihosocială cuprinde un ansamblu de abilităţi necesare 

optimizării relaţionării liceenilor cum ar fi: capacitatea de a lua decizii; 

capacitatea de a prognoza comportamentul celuilalt; capacitatea de 

autoreglare a emoţiilor; capacitatea de a-şi imagina cum pot fi realizate 

scopurile în сel mai efectiv mod; capacitatea de a corela interesele proprii cu 

ale altor persoane; capacitatea de a analiza domeniul determinat de structurile 

sociale, rolul reprezentanţilor acestora şi includerea cunoştinţelor obţinute în 

comportamentul propriu; respectarea drepturilor şi îndatoririlor celorlalţi [19].  

Raportări la competenţa psihosocială putem găsi în „Standardele de 

competenţă – instrument de realizare a politicilor educaţionale” în 

specificarea competenţelor „de grad înalt” sau cele „pentru viaţă” (life skills) 

precum: comunicarea efectivă, colaborarea/lucrul în echipă, în aşa mod fiind 

stipulate în actualele proiecte în scopul modernizării învăţământului general 
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[3, p. 101].  

Factorii ce pot influenţa dezvoltarea competenţei psihosociale pot fi: 

interni – motivaţia, interesul individului şi externi – contextul, statutul social, 

comportamentul învăţat anterior, comunicarea cu cei din jur [12, p. 25]. 

Competenţa psihosocială privită din punct de vedere al trăsăturilor 

particulare ale omului reprezintă un ansamblu de calităţi individuale de 

caracter, cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi caracteristici social-psihologice, 

ce determină nivelul relaţiilor interpersonale între individ şi socium şi care-i 

permite să ia decizia cea mai corectă în diferite situaţii de viaţă [15, p. 185].  

V. Păuş atribuie competenţei psihosociale „voinţa de a angaja o 

interacţiune cu altcineva şi încrederea în sine pe care o presupune aceasta, ca 

şi o aptitudine empatică şi abilitate în materie de relaţii sociale [14].  

Competenţa psihosocială semnifică abilitatea unei persoane de a-şi 

stăpâni propriile emoţii, 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 

[6]. 

M. Caluschi, S. Marcus se referă la necesitatea posedării competenţelor 

psihosociale pe care indivizii le pot utiliza în scopul îmbunătăţirii calităţii 

relaţiilor interpersonale [apud 16, p. 21].  

Competenţele şi abilităţile psihosociale se referă la capacitatea de a trăi 

şi activa împreună cu alţi oameni, în locuri unde comunicarea este importantă, 

iar munca în echipă este esenţială, în mediile multiculturale etc. Competenţele 

şi abilităţile psihosociale sunt variate, de exemplu: spiritul de echipă, 

capacitatea de adaptare la mediile multiculturale, empatia, o bună capacitate 

de comunicare, dobândită în cadrul interrelaţionării cu semenii, capacitatea de 

a soluţiona conflictele şi de a coopera, capacitatea de autoreglare a emoţiilor 

şi capacitatea de a realiza scopurile în mod eficient.  

Formarea integrală şi armonioasă a unei personalităţi autonome utile 

societăţii tebuie să se producă în temeiul unei dezvoltări continue a 

competenţelor de comunicare [5, p. 21]. 

Nu trebuie omisă dimensiunea emoţiei, deoarece impactul emoţiilor 

asupra comunicării este relevant. Orice comunicare este însoţită de latura 

afectivă, orice emoţie tinde să fie exprimată, verbalizată/comunicată [8, p. 

23]. În acest context, Valeria Goncear afirmă că emoţiile noastre constituie 

factorii care ne influenţează cel mai mult modul în care reacţionăm, luăm 

decizii, ne raportăm la propriul sistem de valori şi comunicăm cu ceilalţi [9, p. 
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71].   

Cercetătorul D. Goleman raportează competenţa psihosocială ca o 

dimensiune, a inteligenţei emoţionale, fiind constituită din: încrederea în sine, 

autocontrol, motivaţie, empatie, stabilirea şi dirijarea relaţiilor interumane [8].  

În psihologie, procesul de socializare este privit ca un aspect esenţial al 

dezvoltării personalităţii. Personalităţi marcante, ca Mead, Wallon, Vîgotski, 

Piaget, s-au ocupat, în lucrările lor, de aspectele socializării copilului. 

Cercetările lui Mead au scos în evidenţă rolul interacţiunilor umane, al 

limbajului şi al luărilor de atitudini, în formarea „eului”. El consideră că 

însuşirea de roluri, atunci când copilul se identifică cu un anumit status social, 

cu ţeluri şi norme, atitudini şi aşteptări aferente acestuia, constituie condiţia 

cea mai importantă pentru formarea „eului” [10].  

Socializarea are un rol determinant  în orientarea spre apărarea, 

susţinerea şi promovarea valorilor sociale. R. Ulrich şi R. Ulrich au dezvoltat 

un concept în care au fost formulate şapte caracteristici ale unei persoane 

competente din punct de vedere social. Potrivit acestor cercetători, o persoană 

competentă din punct de vedere social e capabilă:  

1. Să ia decizii referitor la sine şi să se străduiască să-şi înţeleagă 

propriile sentimente şi cerinţe.  

2. Să uite de sentimentele neplăcute ce formează blocuri (psihologice) 

şi de neîncrederea în forţele proprii.  

3. Să-şi imagineze cum trebuie să atingă scopurile în cel mai eficient 

mod.  

4. Să înţeleagă corect dorinţele, aşteptările şi cerinţele altor persoane, să 

le cântărească şi să le ia în considerare drepturile.  

5. Să analizeze domeniul definit de structurile şi instituţiile sociale, 

rolul reprezentanţilor şi să includă aceste cunoştinţe în propriul 

comportament.  

6. Să-şi imagineze, ţinând cont de circumstanţele specifice şi timp, cum 

să se comporte, având în vedere ceilalţi oameni, limitările structurilor sociale 

şi propriile cerinţe.  

7. Să fie conştientă de faptul, că competenţa socială nu are nimic 

comun cu agresiunea şi presupune respectul pentru drepturile şi obligaţiile 

celorlalţi [21, p.26 ]. 

Personalitatea liceanului se conturează şi se manifestă în 

interdependenţă cu viaţa grupului din care el face parte, cu normele şi valorile 
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pe care acesta le dezvoltă, constituie un argument definitoriu al grupului-clasă 

pentru rolul relaţiilor interpersonale dezvoltate aici. În special influenţa 

acestora devine mai proeminentă la vârsta adolescentină mai numită „vârsta 

ingrată”, „vârsta crizelor”, „vârsta contestaţiei, marginalităţii, subculturii”, 

„vârsta marilor elanuri” etc. Condiţia principală de soluţionare a tuturor 

problemelor vitale, inclusiv, şi a celor şcolare, este orientarea spre sine, la eul 

cu calităţile, priceperile, preferinţele sale. Domeniul în care adolescentul 

poate să-şi aplice capacităţile devine aplicarea relaţiilor interpersonale cu 

ceilalţi [13, p.5]. 

Treptat cercul de comunicare se extinde: apar grupurile neformale în 

baza simpatiilor, intereselor comune, felurilor de distracţii şi locul petrecerii 

timpului liber. În astfel de situaţii dezvoltarea personalităţii adolescentului 

parcurge o ascendenţă [ibidem, p.8]. 

Adolescenţa reprezintă o perioadă deosebită în viaţa omului, cu o 

dinamică excepţională în timp, în procesul căreia apar aşa formaţiuni noi ca: 

interesele şi idealurile morale, convingerile şi concepţia despre lume, 

autoconştiinţa; se constituie autodeterminarea profesională şi socială [7, p.66]. 

Care sunt însă particularităţile distinctive ale perioadelor critice? În primul 

rând, e bine să ştim că criza poate începe pe neaşteptate, brusc, iar agravarea 

ei se produce pe la mijlocul acestei perioade. Perioadele critice decurg diferit, 

la adolescenţi se constată o mare variabilitate a manifestărilor 

comportamentale. Criza de la 14/15 ani – prin micşorarea productivităţii 

intelectuale, deoarece are loc trecerea la o formă mai superioară a activităţii 

mintale, bazată pe înţelegere şi deducţie. Criza de la 17/18 ani ţine de 

detaşarea adolescentului de familie şi se poate manifesta printr-o izolare de 

părinţi, tendinţe exagerate spre autonomie şi independenţă; conduite exaltate 

sau originale, proteste şi conduite neadecvate [7, p. 67].  

Între 13 şi 17 ani are loc atât acceptarea regulilor sociale, dar şi a 

responsabilităţii morale, iar morala proprie devine element de satisfacţie, 

sursă a respectului faţă de sine [15. p.65]. După 13 ani copilul dobândeşte 

capacitatea de a se transpune imaginativ, virtual în locul altei persoane. 

Conform teoriei dezvoltării morale, tot acest proces complex de maturizare 

fizică şi de dezvoltare a trăsăturilor de personalitate spre sfârşitul perioadei 

formează comportamente stabile. Acesta este nivelul moralităţii, 

convenţionalităţii morale, nivelul conformării la normele exterioare şi al 

jucării rolului de copil aşa cum este acesta cerut de universul familiei şi de 
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alte grupuri de apartenenţă [13, p. 6]. 

Procesele de autoconştiinţă şi autodeterminare [20, p. 227] specifice 

acestei vârste devin tendinţe accentuate spre maturitate şi mai ales „lupta” 

pentru a li se recunoaşte maturitatea de către persoanele cu statutul respectiv: 

părinţi, rude, profesori şi alţi adulţi [2, p. 204]. 

Dezvoltarea competenţei psihosociale la liceeni se impune ca o 

necesitate a socializării cu succes în domeniile vieţii culturale şi economico-

sociale. Analizând sursele ştiinţifice în domeniul de interes, putem 

concluziona: competenţa psihosocială rezidă în faptul că ea prezintă un 

fenomen psihosocial ce reflectă o achiziţie psihică căpătată de individ în 

procesul socializării cu ajutorul căreia acesta poate să îndeplinească câteva 

funcţii: să aleagă modele de comportament eficiente în situaţiile de 

interacţiune; să regleze adaptarea la medii sociale noi; să producă influenţă 

social dezirabilă asupra altor persoane; să exprime individualitatea; să 

determine nivelul relaţiilor interpersonale între individ şi socium; să aducă 

performanţe sociale, să asigure interacţiunea persoanelor între ele; să 

faciliteze relaţiile interpersonale şi obţinerea stării de bine, a rezultatelor 

pozitive, iar prin aceasta şi a proceselor de adaptare, integrare, socializare [12, 

p. 27]. 

Competenţa psihosocială cu siguranţă este considerată unul dintre 

factorii comportamentului prosocial, prezenţa căreia măreşte frecvenţa unui 

astfel de comportament [11, p. 445]. Termenul de comportament prosocial 

figurează în „Dicţionarul de Psihologie socială” având sensul larg de 

comportament orientat spre valorile sociale. P. Golu afirmă că, 

comportamentul prosocial este o categorie largă, care include atât conduita de 

ajutorare, cât şi altruismul. El este comportamentul rezultat din procesul 

societăţii şi al învăţării sociale [4, p. 138]. 

Remarcarea calităţilor de personalitate sunt relevante pentru 

competenţa psihosocială, mai puţin însă pun accent pe rolul 

comportamentului. În acest context, există un studiu efectuat de M. Argyle şi 

B. Little (1972) cu referire la întrebarea: În ce măsură trăsăturile personale 

sunt operante la nivelul comportamentului social? Se demonstrează, în baza 

unui model al interacţiunii sociale, că 16% din varianţa (media aritmetică) 

comportamentului social revine însuşirilor de personalitate; 44% - din 

varianţă este datorată diversităţii situaţionale, iar 40% revine interacţiunii 

persoană-situaţie [17].  
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Cercetătorul J.-M. Dutrénit menţionează importanţa competenţelor 

psihosociale pentru toate vârstele, argumentând rolul lor pentru procesul de 

integrare şi socializare. Competenţa psihosocială este capacitatea individului 

de a stabili relaţii pozitive reciproce cu partenerii în următoarele şapte 

domenii ale vieţii cotidiene: al sănătăţii, al vieţii de familie, de formare, 

serviciu, în domeniul finanţelor, de petrecere a timpului liber, preferinţelor, 

accentuând factorii de succes cum ar fi motivaţia, anticiparea, imaginea de 

sine pozitivă, responsabilitatea, stăpânirea spaţiului şi utilizarea cunoştinţelor 

[18].  

Formarea şi dezvoltarea competenţei psihosociale este valoroasă pentru 

socializare şi funcţionalitatea psihicului uman, din perspectiva 

psihosociologiei. Posedarea competenţei psihosociale reprezintă o punte de 

legătură dintre trăsăturile de personalitate şi diversele faţete ale experienţei 

vieţii psihhosociale. Astfel competenţa psihosocială fiind poziţionată la 

graniţa mai multor domenii de interes, demonstrează pondere nu doar în 

psihosociologie, ci şi în psihologia personalităţii, psihologia dezvoltării, 

psihologia vârstelor, psihologia familiei şi în alte domenii de studiu 

sociouman.  
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Depăşirea blocajelor  în inteligenţa emoţională la studenţi 

Lidia Trofaila, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, 

Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară UST 
 

Inteligenţa se exprimă prin capacitatea de a face conexiuni intre 

informaţiile inmagazinate in memorie, de a le ordona eficient. Aceasta are de a 

face cu raţiunea, cu mintea clară. Ne putem întreba de ce un elev sau student 

care învăţa bine în liceu, universitate n -a ajims să aibă un post de vază, să fie un 

mare şef iar un coleg de al său, care avea note medii are un şir de firme de 

succes.  Ce are  cel de- al doilea că a reuşit din punct de vedere social? Pe lângă 

alte posibilităţi neapărat are un grad de inteligenţă emotională mai mare. 

Inteligenţa emoţională este cea care ne face să ştim cum să ne gestionăm 

emoţiile şi cum să comunicăm eficient cu ceilalţi, in aşa fel incât să ne realizăm 

scopurile. Este important să fim şi intelligent cognitiv ca să avem succes, aceasta 

ne va ajuta să ne identificăm scopurile [3, 4]. 

Depăşirea blocajelor în inteligenţa emoţională le poate crea studenţilor 

posibilitatea de a avea succes în activitatea personală, profesională, să câştige în 

activitate. Să aibă o familie fericita. Să fie o mare vedetă de estradă etc. Să scrie 

cărţi pe care să le citească toată lumea. Să facă o calatorie in jurul lumii. Să pună 

bazele unui proiect important, unei organizaţii umanitare. Sigur că fiecare om 

are propriile cerinţe faţă de succes. Există, in toată această diversitate de 

răspunsuri, un punct comun: semnificaţia succesului. Succesul inseamnă să ne 

realizăm scopul propus. Pentru aceasta este necesar ca scopul să fie foarte clar. 

Şi aici, majoritatea studenţilor  trebuie să recunoască că actionează sub impulsul 

emoţiilor, şi abia cand lucrurile nu se termină ori nu merg cum am ar dori, incep 

a  se intreba  ce scop au avut [2, 8]. 

Termenul „inteligenţă emoţională” a fost folosit pentru prima dată intr-un 

articol din anul 1990 de către psihologii, P. Salovey şi J. Mayer [7]. Acest 

termen este relativ nou, însă componentele conceptului inteligenţă emotională 

pot fi datate până la afirmaţia lui Socrate (470 – 399 î.e.n.) „Cunoaste-te pe tine 

http://mgsu.ru/organizations/RealizDogovorov/realizatsiya-2009/2009-2-polnye/11.4.1.9-polnaya.pdf
http://mgsu.ru/organizations/RealizDogovorov/realizatsiya-2009/2009-2-polnye/11.4.1.9-polnaya.pdf
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insuţi”. In Biblie se spune „Nu fă altuia ce ţie nu-ţi place” şi „Iubeşte-ţi 

aproapele ca pe tine însuţi.” 

În 1983 Howard Gardner a introdus conceptul de ”Inteligenţe Multiple” 

[5]: inteligenţa logico-matematică, inteligenţa interpersonală, inteligenţa 

spaţială,  inteligenţa ritm-muzicală, inteligenţa intrapersonală, inteligenţa 

kinestetică, inteligenţa lingvistic –verbală. El argumentează că există multiple 

tipuri de inteligenţe şi trebuie să întrebăm omul nu cât de deştept este, dar ce 

inteligenţă are.  Gardner a identificat 7 tipuri de inteligenţă diferite de abiliăţile 

comunicative şi matematice. De rând cu ele a depistat două abilităţi personale: 

auto-conştientizarea stărilor interioare şi interactivitatea socială eficientă. Mai 

greu pentru subiect, în special, pentru studenţi este să-şi depisteze propriul tip de 

inteligenţă  dominant, să explice cum corelează cu alte calităţi personale, 

profesionale, diferenţiindu-le din mulţimea emoţiilor ce-i domină. 

Inteligenta emotionala a devenit in ultimii ani un subiect popular in presa 

periodică. Centrul pentru Leadership Creativ (Center for Creative Leadership) a 

ajutat mulţi lideri in ultimii 30 de ani să inţeleagă şi să -şi dezvolte abilităţile in 

domeniul inteligenţei, ceea ce este util şi pentru studenţi. Una din modalităţile in 

care studenţii pot să avanseze este să-şi perfecţioneze inteligenţa emoţională. 

Perspectivele şi aptitudinile cheie în profesie sunt legate de  diverse aspecte ale 

inteligenţei emoţionale, iar absenţa acestui tip de inteligenţă deseori  este 

rezultatul eşeculuil in  carieră. 

Coeficientul de inteligenţă cognitivă (IQ) şi coeficientul de inteligenţă 

emoţională (EQ) sunt complementare, iar masurarea lor  permite evaluarea 

capacităţii de a reuşi in viaţă, în activitatea profesională. Este necesar ca 

studenţii să cunoască ce înseamnă şi presupune  IQ şi EQ, care teste IQ, EQ sunt 

relevante pentru cariera profesională şi cum să-şi dezvolte capacităţile 

intelectuale pentru a reuşi în viaţă, în activitatea profesională, să devină oameni 

de succes [1, 6]. 

IQ-ul reprezintă potenţialul genetic cu care ne naştem şi care se fixează 

după vârsta de 12 ani. IQ-ul este un prag care poate să  arate drumul către o 

anumită carieră sau domeniu. 

EQ, coeficientul emoţional, poate fi invăţat, dezvoltat şi imbunătăţit la 

orice vârstă. El reprezintă îmbinarea abilităţilor personale cu experienţa, adică 

maturitatea emoţională in cariera aleasă. Dacă studenţii vor reuşi să creeze un 

echilibru  intre IQ şi EQ, drumul catre succes în activitatea profesională este 

deschis [1, 3, 6]. 



149 

 

Coeficienţii de inteligenţă IQ şi EQ se pot măsura. Este binevenit ca 

fiecare student în parte să-şi facă testul ca să-şi dea seama cât mai au până la 

condiţia de geniu ori nivel înalt, superior de dezvoltare, cu toate că şi oamenii 

geniali se comporta diferit. Van Gogh a trăit puţin şi nu şi-a savurat Gloria. 

Picasso a murit celebru şi bogat, dupa o viaţă de legendă. In cazul dat, nu IQ-ul 

este decisiv, dar EQ-ul, coeficientul de inteligenţă emoţională. Capacitatea de a 

relaţiona eficient cu oamenii, de a ne controla emoţiile şi a le direcţiona in 

vederea indeplinirii scopurilor. De multe ori întâlnim situaţii când cineva este un 

profesionist bun, dar pierde foarte mult din cauza că nu -şi poate controla furia, 

emoţiile şi îşi pune beţe in roate! Psihologii au creat teste pentru determinarea 

EQ-ului. Vestea bună este aceea că prin antrenament performanţele inteligenţei 

emoţionale se pot imbunătăţi [1, 6, 7]. 

Există un numar mare de factori ca stresul, aptitudinile, imaginea de sine 

care pot influenţa performanţele şi care au o influenţă mare asupra succesului 

comparativ cu abilităţile innăscute. In prezent, problema este legată nu de cât de 

mult cunoşti sau de unde provine ceea ce cunoşti, dar ce poţi face cu ceea ce 

cunoşti. Şi aici un rol important îl are inteligenţa emoţională. Putem măsura şi  

coeficienţii, dar important este şi alt moment să se identifice factorii, barierele 

care blochează folosirea optima a intelegenţei emoţionale. Inteligenţa 

emoţională nu are limite. Cine e pregătit şi doreşte poate să-şi imbunătăţească 

nivelul de inteligenţă emoţională  [1, 3, 6]. 

În practică despre îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale la studenţi 

vorbesc următoarele momente: 1) remarcă emoţiile, 2) simt emoţiile, 3) 

sesizează izvorul de transmitere a emoţiei, 4) dezvoltă şi urmăresc acţiunile, 

activităţile legate de activitatea personală, profesională. Aceste acţiuni trebuie 

îndeplinite cu regularitate şi sârguinţă. Prin aceasta putem  imbunătăţi nivelul de 

inteligenţă emoţională [1, 6].  Activităţile şi procesele mintale sunt apreciate în 

acest caz în dependenţă de cele emoţionale. In realitate ambele sunt importante 

în egală măsură. Inteligenţa emoţională desemnează importanţa emoţiilor in 

viaţa de zi cu zi 

Nivelele mai înalte în inteligenţa emoţională sunt asociate în practică  cu o 

bună performanţă in următoarele aspecte ale activităţii personale: 1) dirijarea 

activă intensă, 2) capacitatea de a calma oamenii, 3) conştientizarea propriei 

persoane, 4) echilibrul între viaţa personală şi profesională, 5) capacitatea de a fi 

direct şi de a ne păstra calmul, 6) stabilirea şi menţinerea relaţiilor, 7) 

capacitatea de a duce lucrul început până la capăt, 8) capacitatea de a lua decizii, 
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9) confruntarea studenţi-problemă, 10) dirijarea schimbărilor [1, 2, 6]. 

Studentul trebuie să fie cooperant la inceputul unei iniţiative personale. 

Este o aptitudine de creare a relaţiilor in grup in care organizaţiile apreciază 

interdependenţa în grup şi dintre grupuri. Dintre toate aptitudinile şi 

perspectivele măsurabile, dirijarea activă intensă are cel mai mare număr de 

corelaţii importante cu inteligenţa emoţională. Liderii care sunt consideraţi buni 

in a-i asculta pe cei din jur şi in a le cere părerea inainte de a implementa 

schimbări sunt cei care sunt apreciaţi ca fiind buni in cooperarea cu alţii, 

capabili să se bucure de viaţă, să intemeieze relaţii de durată, să - şi controleze 

impulsurile şi să inţeleagă emoţiile lor şi ale altor persoane. 

 Capacitatea de a ne calma colegii este baza in a-i face să se simtă relaxaţi 

şi confortabil în prezenţa noastră şi face  ca şi noi să ne simţim bine. Din 

perspectiva rapoartelor directe capacitatea de a-i calma pe alţii este legata de 

controlul impulsurilor, care este definit ca abilitatea de a rezista sau de a amâna 

impulsul de a comite un anumit act. Acest rezultat sugerează ideea că a fi 

capabil să calmezi pe cineva are legatură cu controlarea propriilor impulsuri 

legate de furie, mânie sau alte emoţii. Cele mai mari nivele in ceea ce priveşte 

capacitatea de a linişti oamenii sunt corelate cu fericirea, sugerând că dispoziţia 

fiecărui din noi este legată de faptul cât de confortabil se simt alţii in prezenţa 

noastră, un student în prezenţa oricărui alt student [1, 2, 8]. 

 Conştientizarea propriei persoane de student  este o dovadă a faptului că 

ei  inteleg aptitudinile şi slăbiciunile de care dau dovadă.. Nivelul conştientizării 

propriei persoane le permite să ţină sub control impulsurile, să fie toleranţi la 

stres. Când studentul se enervează uşor este posibil ca colegii să nu-l considere o 

persoană conştientă de sine, de situaţia sa. Colegii cu care intră zilnic in contact 

tind să tragă concluzii legate de faptul cât de conştienţi sunt fiecare din ei din 

modul cum tratează situaţiile dificile. Când studentul devine agitat colegii pot 

considera că acesta este un semn că nu este conşient de propria persoană, de 

propriile capacităţi [1, 6, 8]. 

 Echilibrul intre viaţa personală şi cea de învăţare şi pregătire profesională 

indică gradul in care munca şi viaţa personală sunt prioritare astfel incât nici una 

din ele să nu fie neglijată. Nivelul  inalt  in aceste comportamente sunt asociate 

cu măsurile inteligenţei emoţionale de responsabilitate sociala, control al 

impulsurilor şi empatie. Crearea la cadrele didactice a impresiei că un student 

sau altul este o persoană echilibrată este legată de capacitatea  fiecărui student 

de a contribui la activităţile în grupă, în cadrul facultăţii, universităţii, de a-şi 
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controla impulsurile, de a inţelege emoţiile altora.  

 Capacitatea studenţilor de a fi direcţi în expunerea opiniilor, de a-şi păstra 

calmul în situaţiile tensionale se referă la aptitudinea  fiecărui din ei de a rămâne 

calm intr-o situaţie de criză, de a -şi reveni după comiterea unor greşeli şi se află 

sub controlul inteligentei emotionale.Totul  depinde de controlul impulsurilor, 

de toleranţa la stres, optimism şi responsabilitatea socială.  

Stabilirea şi menţinerea relaţiilor este abilitatea de a menţine relaţii la 

locul de studii, muncă atât din interiorul grupului cât şi din exterior, din  afara 

grupei de studenţi, facultăţii, universităţii. Şi iarăşi totul depinde de controlul 

emoţiilor. Acest lucru nu este întâmplător deoarece controlul slab al impulsurilor 

se manifestă prin incapacitatea studenţilor de a-şi stăpâni ostilitatea, caracterul 

exploziv al emoţiilor. Evident această tendinţă nu va  avea ca rezultat o relaţie 

puternica cu profesorii, adulţii. Dificultăţile in a face faţă stresului pot duce la 

relaţii tensionate. Stresul poate fi provocat tocmai de aceste relaţii dificile [1, 6, 

8]. 

Capacitatea de a duce lucrul început până la capăt, înseamnă perseverenţă 

în faţa obstacolelor, preluarea controlului şi susţinerea propriei poziţii când este 

necesar şi presupune independenţa în activitate, increderea in forţele proprii. 

Studenţii cu simţul independenţei bine dezvoltat tind să fie mai autonomi, să se 

bazeze mai mult pe ei şi nu pe alte persoane. Pot cere părerea colegilor, dar nu 

depind de ea. Încrederea in  forţele proprii se manifestă prin exprimarea 

sentimentelor, gândurilor, opiniilor intr-o manieră nondistructivă.  Aşa studenţi 

nu se intimidează de a-şi spune părerea, ceea ce doresc. A merge până la capăt 

presupune inteligenţa emoţională in sensul că trebuie să lupte pentru ceea ce 

doresc, să fie perseverenţi şi să creadă că un viitor luminos este posibil. 

Luarea deciziilor este o altă calitate importantă legată de evaluarea 

independenţei studenţilor în activitate. Aceasta este in corelaţie cu preferinţa 

pentru acţiuni, activităţi  rapide, dinamice comparativ cu cele lente.  

O altă relaţie interesantă este cea legată de rezultatele studenţilor  legate  

de confruntarea cu diferite probleme, situaţii de problemă.  Studenţii care au 

incredere in sine, în forţele proprii sunt capabili să se impună la rezolvarea 

situaţiilor dificile. 

 O altă calitate care depinde de inteligenţa emoţională este cea de a fi 

receptibil la schimbări, de a se perfecţiona. Fiecare student trebuie să fie  un 

membru cooperant al propriului colectiv şi să perceapă pozitiv  introducerea 

schimbărilor în activitatea comună, individuală, să poată singur institui 
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schimbarea când este necesar. 

Toate aceste calităţi sunt caracteristice studenţilor de la facultatea 

Pedagogie a UST care sunt receptivi la schimbările sociale şi caută să se 

integreze eficient în mediul studenţesc şi să se facă eficienţi în activitatea de 

învăţare şi pregătire profesională. 
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Reperarea valorilor personale și profesionale  

ale cadrelor didactice în actul educațional 

 

Conf.univ.dr. Nelu Vicol,   

Lect.univ.drd. Olga Caleachina,  

Institutul de Științe ale Educației din Chișinău  

 

Résumé: L’établissement des valeurs personnelles et professionnelles 

des cadres didactiques dans le processus éducatif (éducationnel). Les 

conditions attrayantes de travail peuvent contribuer considérablement à 

l’amélioration du climat moral, à la diminution de la fluctuation des cadres 

didactiques et à l’augmentation du nombre des professeurs. L’activité 

éducationnelle apporte plusieurs satisfactions  même quand  les cadres 

didactiques sont impliqués véritablement dans le processus de l’efficacité de 

l’activité de l’école. Il est évident le fait que la satisfaction professionnelle est 

dépendant du système des valeurs du cadre didactique. La réalisation des valeurs 

supérieures offre une satisfaction plus profondement. Dans ce sens, il est 
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favorable la détermination des cadres didactiques d’élargir leurs horizon 

axiologique personnelle, le soutien de l’évolution des leurs motivations vers 

celles du niveau supérieur (réalisation, satisfaction professionnelle, l’harmonie 

des valeurs, etc.) la consolidation de la conscience professionnelle, la 

soutenance du processus de constitution de l’identité professionnelle, le 

développement de l’autonomie et de la responsabilité individuelle de chaque 

acteur.  

Mots clefs : cadre didactique, valeur, éducation, formation continue, 

valeurs personnelles et professionnelles. 

 

Rezumat: Condiţiile atractive de muncă pot contribui considerabil la 

îmbunătăţirea climatului moral, la reducerea fluctuaţiei de cadre didactice şi la 

sporirea contingentului de profesori. Activitatea educaţională aduce mai multe 

satisfacţii, atunci când cadrele didactice sunt implicate cu adevărat în procesul 

de eficientizare a activităţii şcolii. Evident că satisfacţia profesională este 

dependentă de sistemul de  valori al cadrului didactic. Realizarea valorilor 

superioare oferă o satisfacţie mai profundă. În acest sens, este oportună 

determinarea cadrelor didactice de a-şi lărgi sfera axiologică personală, 

susţinerea evoluţiei motivaţiilor lor spre cele de nivel superior (realizare, 

împlinire profesională armonie valorică etc.), consolidarea conştiinţei 

profesionale, susţinerea procesului de constituire a identităţii profesionale, 

dezvoltarea autonomiei şi responsabilităţii individuale a fiecărui actor. 

Cuvinte cheie: cadru didactic, valoare, educație, formare continuă, valori 

personale și profesionale. 

 

Conform teoriei andragogice, educația adulților semnifică unica zonă de 

practică, o zonă ce poate fi diferită de învățarea în general și de educația 

copilului în particular: destinatarul acestei educații este „homo civis”, deci 

individul cetățean care învață și își utilizează rațiunea și credința pentru a intra 

în noua perioadă a istoriei națiunii, pentru a ajunge la cunoaștere și la progres, 

pentru a apăra și a dezvolta patrimoniul comun. De aceea valorile profesionale 

ale carierei didactice sunt conturate de o serie de factori, caracteristici și 

asocieri, raportate la accepțiile comune ale funcției didactice. 

P. Andrei afirmă că valoarea nu este un atribut nici al subiectului, nici al 

obiectului, ci o relaţie funcţională a ambilor (Andrei P., 2000), iar 

caracteristicile esențiale ale valorilor sunt:  
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1.  Excentricitatea, prin aceasta înţelegându-se că valorile, ca obiecte 

ale dorinţei, sunt cuprinse de conştiinţă ca nişte obiecte care o depăşesc, este 

exterioară conştiinţei înseşi; 

2.  Generalitatea. Fiind obiectele unor dorinţe, conştiinţa nu va putea 

cuprinde decât acele valori care sunt corelative cu dorinţele omului, deci omul 

va cuprinde un număr limitat de valori. O valoare este dată pentru o dorinţă şi, în 

momentul în care o cuprinde, conştiinţa postulează în valoare obiectul posibil al 

unor multiplicităţi de dorinţe identice. Astfel oamenii devin, prin actele 

valorificatoare, solidari în contextul oricărei valori. Evident că valabilitatea 

valorilor nu poate fi restrânsă doar la unicul moment de „fulgerare” a dorinţei, 

căci nu ar exista, altfel, cultura umană; 

3.  Valabilitatea. Generalitatea valorilor este produsul unei valorificări 

seculare, astfel generalitatea valorilor este o expresie a adâncimii şi trăiniciei lor. 

Cu toate acestea, constatăm că în orice epocă sau orânduire socială au fost, sunt 

şi vor fi preţuite valorile teoretice, morale, religioase, vitale, estetice, juridice, 

economice.  Astfel se explică faptul că secole de-a rândul sunt valabile valori ca 

Adevărul, Binele, Frumosul, Dreptatea etc.  

4.  Volumul. Fiecare valoare în parte posedă un volum. Volumul 

valorii exprimă raportul psihologic dintre constituţia empirică şi obiectele ei. 

Astfel, în anumite conştiinţe individuale sau în conştiinţa anumitor epoci o 

valoare anume poate avea un volum mai mare sau mai mic, în dependenţă de 

frecvenţa actelor deziderative ce se produc mai des sau mai rar. Variaţiile de 

volum ale valorilor pot fi urmărite şi înăuntrul conştiinţelor individuale. Spre 

exemplu, pentru unii valoarea economică are volumul cel mai mare. Este 

relevant faptul că volumul valorii se diminuează o dată cu creşterea de volum a 

altor valori. 

5.  Polaritatea. Valorile aparţin unui sistem polar, înăuntrul căruia 

non–valorile sunt paralele şi corelative valorilor. Astfel Adevărul, Binele sunt 

corelative cu eroarea, răul, deci cine doreşte să cuprindă şi să realizeze valorile, 

trebuie să le apere împotriva non-valorilor. 

6.  Gradualitatea. Valorile sunt cuprinse pe una din treptele unei 

ierarhii, astfel, există valori mai mult sau mai puţin importante. Rangul valorilor 

este pentru conştiinţă un aspect spontan, nu unul produs prin mijlocirea 

comparaţiei dintre ele. Rangul relativ al unei valori este dat pentru conştiinţă 

prin însuşi actul care le cuprinde. Valorile conţin deci în ele înseşi rangul lor. 

7.  Semnificaţia, prin aceasta se înţelege acel caracter al lor, ce rezultă 
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din corelaţia cu un anumit tip de dorinţă. În această ordine de idei, varietatea 

dorinţelor introduce varietatea şi semnificaţia fiecărei valori în parte (Vianu, 

1998, pp. 76-91). 

Sistemul de învăţământ/instituţia de învăţământ include o totalitate de 

valori individuale, iar valoarea individuală este criteriul de apreciere a vieţii 

profesionale. În viaţa individuală există o valoare supremă, absolută –EU– ce 

insistă pe autorealizare şi autoîmplinire, inclusiv în plan profesional (Andrițçhi 

V., 2017, pp. 102-106). 

Este semnificativ modul şi criteriile de grupare a valorilor: suportul,  

înlănţuirea şi ecoul valorilor (Vianu T., 1998, pp. 92-95). 

1.  Suportul valorii. Valorile, ca obiecte ale conştiinţei, pot fi cuprinse 

de actele de dorinţă independent de conexiunea lor cu anumite lucruri, adică 

independent de un suport-bun, ce poate fi real sau personal, dar şi material sau 

spiritual. În acelaşi timp, nu orice valoare se poate conexa cu orice suport 

concret; valoarea se găseşte într-un raport de aderenţă/libertate faţă de lucrurile 

persoanele/materiale sau spirituale, cărora le-o atribuim. Aşadar, felul suportului 

sau modul conexiunii lui cu valoarea alcătuiesc primul criteriu al sistematizării 

şi caracterizării valorilor. 

2.  Înlănţuirea valorilor. Valorile se găsesc în conexiune nu numai cu 

suportul lor, dar şi unele cu altele. O valoare poate ajuta la realizarea alteia. În 

cazul acesta, cea dintâi este o valoare-mijloc, iar cea de-a doua o valoare-scop. 

În această logică, valoarea economică nu apare ca un scop în sine, ci ca mijloc 

menit să ne ofere posibilitatea cuceririi altor valori (spre exemplu, îmbogăţirea 

conţinutului valorilor teoretice, estetice etc.). Valoarea-mijloc poate fi înlănţuită 

nu numai cu o singură valoare-scop, ci şi cu unele valori care, în raport cu ea, 

pot fi valori-scopuri, deşi în raport cu alte valori mai înalte, apar, la rândul lor, 

ca simple valori-mijloace.  

În înlănţuirea lor, anumite valori pot apărea fie ca mijloace-scopuri, fie 

numai ca scopuri, astfel se disting valori-scopuri relative şi absolute. Constatăm 

că valorile morale, religioase apar ca valori absolute, deoarece, în cuprinderea 

lor, conştiinţa nu le postulează niciodată ca mijloace în vederea atingerii unor 

scopiri mai înalte decât ele. Ca valori-scopuri apar valorile teoretice, estetice, 

morale, religioase. Ca valori-mijloace apar cele economice, vitale, juridice, 

politice.  

3.  Ecoul valorilor. Fiecare valoare trezeşte în conştiinţă un ecou, ce 

este diferit ca intensitate şi de fiecare dată altul. Se pot dori valori care 
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garantează perseverarea subiectului deziderativ şi altele care-i aduc 

amplificarea, sporirea forţei şi conţinutului spiritual al conştiinţei (Vianu T., 

1998, pp. 92-95).  

Contextul legislativ determină statutul de cadru didactic pe care îl obține 

un absolvent care deține studii pedagogice, astfel calificându-l drept specialist. 

 Deși, standardele educaționale de stat  vizează dezvoltarea competențelor 

profesionale ale cadrelor manageriale și didactice, acestea nu solicită formarea 

profesională continuă obligatorie a cadrelor didactice.  

Formarea inițială și formarea continuă sunt componentele inerente ale  

invățării pe tot parcursul vieții care trebuie să se focuseze, dupa Potolea D. 

(1981) pe dimensiunile: pregătire profesională a cadrelor didactice cu cea mai 

mare accesibilitate locală, în contextul îmbătrânirii populației pedagogice, 

aceasta rămâne, totuși, insuficient valorificată în învățământul general, de cele 

mai dese ori find percepută ca o formalitate prin desemnarea unui mentor. 

Promovarea valorilor în instituția de învățământ este relaționată deseori la 

calitățile profesorului  ideal: a iubi copii/ elevii ; a ințelege ce înseamnă 

educația;, a aplica în procesul educațional cele mai eficiente metode pedagogice 

și a fi receptiv. 

Cojocaru V.Gh. (2007) definind trăsåturile pedagogului, enumerá 

următoarele insușiri: fexibilitatea autocritica, creativitatea, bunătatea, 

capacitățile comunicative, posibilitatea de a lucra în comun, autoaprecierea 

adecvată. 

Profilul cadrului didactic din învățământul general este conturat din punct 

de vedere normativ de standartele de competență profesională a cadrelor 

didactice din învățământul general care disting cinci domeníi de competență 

didactică: proiectarea didacticá, mediul de invățare, procesul educational, 

dezvoltarea profesionala, parteneriate educaționale. 

Acestea disting profilul/competențele cadrului didactic asociat cu funcțiile 

acestuia: proiectează demersul educațional din perspectiva teoriei curriculare, 

asigură un mediu de invățare dezvoltativ, asigură realizarea procesului 

educațional de calitate, gestionează propria dezvoltare profesională continuă, 

asigură relații de colaborare şi respect cu familia şi comunitatea, dezvoltând 

parteneriate. 

 Printre factori care determină succesul profesional, Cojocaru-Borozan M. 

(2012) enumeră cultura generală și cultura profesională: aptitudini, trăsături 

caracteriale, reprezentări conceptii etc, competențe psihopedagogice, cultura 
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emotională și competențe emotionale, dezvoltare profesională permanentă, surse 

de informare, adaptivitatea/ flexibilitatea în dezvoltarea carierei,  promovare și 

inserție socială, planificara şi constructia carierei. 

 Facând referință la valorile profesionale asociate cu dimensiunile carierei 

didactice, Dandara Otilia (2013) defineşte cariera ca ansamblul rolurilor 

profesionlae performate de-a lungul vieții active a căror succesiune  poate urma 

traiectorii diferite în timp. Traiectoria în carieră depinde nu numai de resursele 

acționale ale persoanei la începutul carierei şi pe parcursul ei, ci şi de 

oportunități, și important este să se foloseasca de aceste opotunități, pentru a le 

atinge. De asemenea, autoarea citată percepe cariera drept o succesiune de 

activități şi poziții profesionale pe care o persoană le atinge, ca şi atitudinile, 

cunoștințele şi componentele asociate, care se dezvoltă de-a lungul timpului. 

Dandara Otilia (2016) menționează cu referire la traseul carierei didactice 

şi particularitätile evolutiei profesionale, importanța teoriei ancorelor lui E. 

Schein, care scoate în evidență influența priorităților de viață asupra evoluției în 

carieră. Autorul accentuează importanța considerării unei cariere prin prisma 

evoluției persoanei în cadrul unei ocupații /organizații (cariera externă) şi prin 

aceea a percepțiilor persoanei față de activitatea sa de muncă (cariera internă). 

E. Schein propune trei repere esențiale (Dandara O., 2016) în baza cărora o 

persoană işi evaluează cariera: transformarea carierei, progresul şi succesul.  

Aceste repere au toate o conotație subiectivă, fiind determinate de felul de 

a fi al persoanei. Astfel că definirea subiectivă a succesului reflectă ancora 

carierei unei persoane sau definirea carierei interne. 

Progresul şi succesul sunt măsurate prin intermediul a trei dimensiuni ale 

deplasării în cadrul unei organizatii sau ocupații:  

a) deplasare orizontală şi transfuncțională (dezvoltarea abilităților și 

deprinderilor); deplasarea ierarhică tansversală ( spre vârful ierarhiei);  

b) deplasarea spre obținerea influenței şi a puterii. 

 Accederea la anumite grade didactice prin intermediul procesului de 

atestare şi regulamentului de referintă oferă contexte de dezvoltare profesională, 

stimulare materială mai bună și avansare în cariera didactică pe orizontală, dar şi 

avantaje pentru accedere țn cariera didactică pe verticală la funcții manageriale, 

astfel realizând o deplasare ierarhică transversală, deseori confundată cu aceea 

de obținere a influienței şi puterii. 

Contextul social actua,l modalitatea de punere în aplicare a mecanismelor 

de avansare /de promovare în cariera didactică joacă un rol crucial în reperarea 
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valorilor profesionale și calitatea leadership-ului educațional, care este desemnat 

prin concurs orgarizat la nivel de autoritate publică locală de nivelul II. 

 Deseori calitatea acestor procese suferă din cauza ingerințelor politice 

centrale şi locale, iar leadership-ul educațional promovat în cariera didactică 

ramâne a contura profilul cadrului didactic cu funcții manageriale care este 

angajatorul cadrului didactic în instituția de învățământ. Factorii externi 

mentionați mai sus, care pot fi abordați ca amenințări, au o pondere relativ mare 

în raport cu cei interni de ordin subiectiv, relaționați de felul de a fi al persoanei 

în avansarea în cariera didactică menționați de E.Schein. 

Andrițchi Viorica (2017, pp. 102-106) punctează că este relevant 

fenomenul încrucişării sferelor personale. Or, actele prin care cuprindem 

valorile – valorificarea – alcătuiesc una dintre funcţiile principale ale persoanei 

umane. Orice om este concomitent un centru de valorificări şi un obiect al 

valorificărilor; valorificările persoanelor cu care coexistăm se întâlnesc cu 

propriile noastre valorificări, cauzând efectul încrucişării sferelor personale.  

Prin urmare, pentru profesionalizarea cadrelor didactice şi pregătirea 

acestora ar fi recomandate valorile cu referire la pregătirea teoretică a acestora, 

în primul rând cunoaşterea ştiintifică, pregătirea metodică si teoretică de 

specialitate ar fi câteva dintre valorile de bază care se referă la abilitarea 

profesorului pentru realizarea a 3 din cele cinci domenii de competentă 

didactică: proiectarea didactică, mediul de învățare, procesul educațional. 

Managementul clasei de elevi este una dintre cele mai emblematice 

dimensiuni pentru demersul didactic la clasă,  profesorul fiind nepregătit pentru 

a face față contingentului de elevi divers și contextelor sociale noi. Adesea 

această componentă este ignorată şi impropriu abordată de formatori şi profesori 

în egală masură. Formatorii nu sunt practicieni, de regulă, și abordează subiectul 

din perspectiva teoreticianului, care nu prea ştie cum să învete profesorul să 

adapteze şi cum să îl facă să reuşească, iar profesorul face uz de propria 

experientă de învătare care nu întotdeauna se încadrează în profilul regulatoriu 

al cadrului didactic. 

Aceasta disfuncție constituie una dintre cauzele plafonării imaginii 

cadrului didactic și procesului educațional per ansamblu; violențele mediatizate, 

abaterile de conduită sunt un rezultat al unui management defectuos al clasei de 

elevi şi nepregătirii cadrului didactic de a face fată provocărilor secolului. 

 Dezvoltarea profesională aici joacă un rol central. Calitatea formării 

continue, conceptia națională a acesteia, curricula programelor neactualizate de 
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ani buni, modalitatea de organizare şi desfăşurare, mijloacele utilizate, discursul 

didactic influentează calitatea cadrelor didactice şi capacitatea acestora de a 

răspunde nevoilor, necesitătilor şi provocărilor cotidiene. 

Dimensiunea parteneriate educationale este cel mai bine explorată și 

trebuie sa rămână în axa valorilor profesionale ale cadrelor didactice, educația 

fiind parte a societății şi nu un mediu izolat impopriu. 

Concluzionând, valorile profesionale raportate la cariera didactică suferă o 

tranzitie care necesită viziune consolidată a factorilor de decizie, consecventă 

legislativă şi actională a acestora, şi promovarea meritocrației în avansarea în 

cariera externă şi internă. 

 Valorile personale și profesionale semnifică anumite demarcații 

verticale și orizontale în activitatea cadrului didactic (Drobot L., 2008) și 

anume: 

1. Demarcația andragogică ce se pretează la persoanele care învață și care 

au un debut și un trecut biografic profesional, socio-psihologic și 

sociocultural, precum și seturi de competențe acumulate, modele de 

interpretare, comportament analitic și de asimilare; 

2. Demarcația globalizării educației și impactul acesteia la nivel individual, 

social și profesional; 

3. Demarcația educației pentru dezvoltare care semnifică modificări de 

durată a expectanțelor societății de la sistemul educațional, în general, și 

de la cadrele didactice, în particular. 

4. Demarcația competențelor funcționale, reflexive și de identitate personală 

și profesională ce rezidă în pregătirea cadrului didactic pentru a-și facilita 

dezvoltarea capacității de evidențiere a propriilor modele culturale, 

deschiderea sa spre viață și către modelele de interpretare din diferite 

culturi. Acest principiu se referă la educația postmodernă și la 

competențele de acțiune, de origine funcțională și alternative, tinzându-se 

spre conceptul de modernizare reflexivă a dezvoltării competențelor; 

5. Demarcația învățării profesionale și vocaționale biograficalizate, dat 

fiind că învățarea trebuie să relaționeze cu pregătirea pentru o dezvoltare 

rațională de-a lungul întregii vieți; 

6. Demarcația de integrare a schimbărilor în dezvoltarea personală și 
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profesională intervine în cadrul proiectelor de viață sau a identității 

profesionale care configurează expansiunea și flexibilitatea competențelor 

profesionale de acțiune 

7. Demarcația prestigiului cadrelor didactice (Педагог, 2016, стр. 105) 

care se identifică în activitatea pedagogică acțională și socioculturală, în 

contextul tactului pedagogic și social, în ancorajul moral și etic; 

8. Vocaţia pedagogică, exprimată prin a te simţi chemat şi a te simţi ales 

pentru această sarcină şi a te simţi apt pentru a o îndeplini, acestora 

corespunzându-le trei elemente caracteristice: (1) iubirea pedagogică, (2) 

credinţa în valorile sociale şi culturale, (3) conştiinţa responsabilităţii faţă 

de copil (Vicol N., Voloh L., 2017, p.6) 

9. Demarcația procesului de conştientizare şi a procesului de învăţare cum 

să conştientizezi. În parcurgerea acestor procese, înainte de conştientizare, 

profesorul trebuie să definească educaţia faţă de dânsul, trebuie să 

găsească şi cuvintele, argumentările şi explicitările potrivite pentru a reda 

ce semnifică valorile pentru el, ca să poată descrie valorile şi axiologia 

educaţiei. Anume o atare ordine de idei reprezintă esenţa formării 

profesionale ad valorem. Aceasta presupune că trebuie să ai parte de 

conştientizare, pentru ca aceia educaţi de tine să poată vorbi despre 

realităţile educaţionale şi despre acelea de viaţă pe care le trăiesc. Acest 

demers este important pentru examinarea propriei situaţii în grup, 

împreună cu educaţii; dar cel mai important este ca educaţii să fie alături 

de profesor, acesta ajutându-i să-şi examineze situaţia şi să-şi promoveze 

propriul eu, ca să descopere conceptul „aşa ceva este valoros şi corect” 

(Vicol N., Voloh L., 2017, p. 137); 

10. Demarcația rolului  societății și sistemului educaţional care trebuie să-l 

ajute pe profesor să dezvolte o înţelegere a responsabilităţii şi libertăţii 

profesionale pe care o are pentru a angaja fiecare elev într-un proces de 

învăţare cu semnificaţie personală. Aici un rol esenţial îl are şi partea 

afectivă a educaţiei care este tot atât de importantă ca şi partea cognitivă; 

11. Demarcația de investirea în personal prin motivaţie, atragere, recrutare 

sau loializare ca fiind condiţii primare ale performanţei profesionale, ce 

presupune niveluri superioare ale indicatorilor de calitate, rezultate, 

realizări excepţionale, eficienţă maximă, obligaţiuni reciproce individuale 

şi organizaţionale; 

12. Demarcația politicii culturale și a sociologiei timpului liber, care 
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accentuează formarea profesională, date fiind progresul rapid în societate, 

fenomenul de mobilitate geografică și socială, amenințarea cu șomajul 

care creează situații oportune și necesare acțiunii educative, crescând 

astfel cererile pentru formarea profesională continuă; 

13. Demarcația contextuală animare-formareă-educare, ceea ce semniciă 

ceva care face ca lucrurile să se miște, să se întâmple, deci acțiuni 

motivante creativ-expresive, socioculturale, educațional-didactice și de 

timp liber. 

Astăzi cererea de formare periodică s-a sesizat a fi specifică, de tip 

„lifewide” („viaţa activă”, diferită de „longlife” „întreaga viaţă”, menită 

educaţiei permanente), bazată managerial, gândită în bază metodologică, 

proiectată modular şi certificată prin credite.  

Dezbaterile iniţiate în 2007 de Comisia Europeană privind îmbunătăţirea 

calităţii formării cadrelor didactice în ţara respectivă, în particular, şi în Uniunea 

Europeană, în general, s-au axat pe ideea că în activitatea sa profesorul este 

ancorat în edificarea personală şi socială a elevilor/a studenţilor.  

Acest demers este reprezentat în figura de mai jos astfel:  

 
Figura 1:  Procesul învăţării de-a lungul întregii vieţi (lifelong learning) 

(Vicol, Voloh, 2017, p. 164). 

În concluzie, este cât se poate de potrivit să amintim îndemnul strămoşilor 
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cadrului didactic devine din ce în ce mai important, el derivând din idealul său 

care semnifică pregătirea copilului pentru viaţă, învăţându-l şi educându-l astfel 

încât să ştie nu numai să trăiască, dar şi cum să trăiască. Acest postulat 

pedagogic îşi are sorgintea în adevărul că fiecare om are aceeaşi valoare ca şi 

obiectul străduinţelor sale, acesta fiind, în primul rând, trăirea vieţii; să luăm 

aminte că fiecare vârstă îşi are felul ei de a fi şi este trăită într-un anume mod. 
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3.1 Female migration in Moldova 

As indicate, there are no accurate data on the exact number of Moldovans 

working abroad, the most recent statistics from the Moldova’s National Bureau 

of Statistics (BNS) estimate that around 764,000 Moldovans are working 

abroad, out of which 409,700 are women1. Female migration is, however, not 

new in Moldova; the country has one of the highest emigration rates in Europe, 

and has been listed by the UN Population Division among those countries where 

women constitute more than half of the country’s migrants2. Table 4 below 

provides the stocks of Moldovan’s female migrants in the period 1990-2017.  

 

Tab. 4 Female migrants at mid-year by main countries of 

destination, 1990-2017  (%) 
 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

WORLD (Total)  

335.1

47 

312.0

08 

302.2

05 

374.7

15 

447.3

25 

494.6

62 

518.5

44 

% Female Tot. Stock 53,55 50,31 50,29 52,34 53,69 53,52 53,26 

Main countries of 

destination % % % % % % % 

Russian Federation 44,49 44,58 41,03 34,94 30,20 27,97 26,70 

Ukraine 30,70 31,18 30,73 22,61 18,05 16,35 15,76 

Romania 9,36 8,47 7,25 6,68 5,93 11,66 14,41 

Israel 4,49 4,59 4,19 2,44 1,30 1,22 1,13 

Kazakhstan 1,95 1,77 1,49 1,33 1,22 1,16 1,13 

United States of America 1,67 2,50 3,32 3,38 3,58 4,32 4,25 

                                                 
1 http://statistica.gov.md/index.php?l=en. A report published by the Ziarul de Gardă in May 

2018 compiling data mainly from Russia, Italy and Portugal, puts the figure at more than one 

million people (although the figure includes roughly half a million people living in the 

breakaway region of Transnistria, which is de facto Russian-controlled, 

https://www.zdg.md/editia-print/social/moldova-ramane-fara-cetateni. 
2 International Migration Report 2017, United Nations, Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division, December 2017  
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Kyrgyzstan 1,38 1,20 0,92 0,60 0,37 0,30 0,28 

Belarus 1,23 1,25 1,21 0,96 0,79 0,71 0,68 

Greece 1,22 1,35 1,48 1,56 1,68 1,50 1,41 

Canada 0,35 0,38 0,40 0,96 1,35 1,37 1,36 

Germany 0,29 1,45 2,66 2,45 2,26 2,14 2,40 

Portugal 0,05 0,11 0,17 1,12 1,60 1,72 1,65 

Czech 0,02 0,04 0,05 0,53 0,79 0,78 0,78 

Italy 0,02 0,79 1,61 15,55 24,96 22,98 22,26 

Spain 0,00 0,02 0,04 0,98 1,86 1,83 1,77 

Source: Own elaboration from United Nations Population Division, 

Department of Economic and Social Affairs (Workbook: 

UN_MigrantStockByOriginAndDestination_1990-2017). 

 

The first migration’s wave started around the nineties, after the former 

Soviet state became independent. Around that time, thousands of women, 

joblessness at home, moved abroad driven away by poverty Female migration 

echo the national data in the period 1990-2017. The Russian Federation 

followed by Ukraine and Romania was, until the early 2000, the privileged 

destination country; afterwards Greece, Germany, Portugal, Spain and, above 

all, Italy assumed a prevalent role. Italy in particular, in less than twenty years 

saw a sharp increase of female migrants whose rate raised from 1.61 to 22.26 

per cent between the period 200-2017, overtaking Ukraine and Romania, the 

traditional destination countries in 2010, to became the 2nd preferred migrant 

destination country.  

Romania access to the European Union in 2007 made simpler the 

movements towards Italy and the other EU’s country, over 1 million Moldovans 

were in fact granted Romanian/EU citizenship. In 2014 with the Moldova-EU 

association agreement1 emigration increased significantly as Moldovans gained 

the right to travel to Western Europe without a visa. Female migration also 

increased; the latest 2016 BNS’ migration report indicates that around 48 per 

cent of Moldovan women leaving to work abroad went to Russia, while 31 per 

cent headed for Italy (Barbaiani, 2018). The 2016 BNS report also provides 

details on the women’s age associated to the country of destination. The 

majority of the female migrants, two thirds, were in the age groups 15 - 44, 

younger women preferred to work in Western Europe, as they could easily learn 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.260.01.0004.01.ENG. 
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a foreign language, females over 40s chose to move to Russia as they already 

spoke the local language.  

There is general consensus that female migration, besides further 

shrinking the workforce and exacerbating the problems connected to Moldova’s 

already ageing population, has led to a significant increase of family conflicts. 

Several studies (UNICEF 2012) indicates that children left behind, particularly 

those from divorced families, are the one who most suffer, with deteriorating 

academic performance, declining attendance, and a lack of motivation.  

In 2011 more than 100,000 children, one out of every five, had a parent 

living abroad, 10 per cent of them had both parents abroad. Given the traditional 

family’s stile and the gender’s role still prevalent in Moldova, with the mother 

responsible for child-rearing (Yanovich, 2015), the mother’s absence has had a 

more detrimental impact to the children’s development and exacerbated their 

sense of abandonment. A 2008’s UNICEF survey indicates that 14 per cent of 

children with a migrant mother, compared to 3 per cent with the father abroad, 

perceived that nobody was caring for them1. Left-behind children are 

undoubtedly a vulnerable social group, deserving government and societal 

attention but, despite common public views to the contrary, the results of most 

studies on this issue do not suggest that parental and female migration in 

Moldova has an alarmingly adverse effect on children’s well being2.  

Directly linked with female migration, particularly in a context of poor 

economic conditions, is the issue concerning human trafficking for sexual 

exploitation. The exact number of smuggled women, is unknown, they are 

typically recruited through tourist companies or employment abroad agencies 

(some of them even with official licenses) that violate the law, (Jandl, 2003). 

Moldovan government recently implemented appropriate policies to curb human 

trafficking. In September 2011, was approved the National Strategy in the 

migration and asylum domain (2011-2020), providing the basis for a 

comprehensive regulation of migration and asylum management, proving for the 
                                                 

1 It must be said that when a mother emigrate only a small percentage of men become the 

primary caregiver, more commonly, the job falls to a grandparent and this help at explaining 

the feeling of loss felt by the children. 
2 Juvenile crime rates in Moldova were often associated to the negative impact of migration in 

the country; UNICEF (2008) found that between 1993 and 2000 there was a positive 

correlation between the children left behind and the juvenile crime; almost 60 percent of 

juvenile offenders where children with migrants parents., More recently, (Yanovich 2015; 

Anderson & Kirsten, 2012) the number of juvenile offenders associated to migrants’ parents 

decreased, of all the juvenile offenders in 2010, only 20 percent had one or both parents living 

abroad. Educationally children from migrant households tended to have slightly better grades 

than their peers, which may be attributed to an increased effort. 
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harmonization of the national legal framework with international and EU law1.  

Female migrants are often presented mainly as victims (for example, of 

trafficking), or presented as bad mothers for having “abandoned” their children 

at home; overall female migrantion in Moldova, as elsewhere, is often depicted 

in a negative perspective, and attention on the women agency’s characteristic is 

generally lacking. It is important instead to recognize the role that women 

agency has, creating opportunities for the female migrants to decide over the 

development processes associated to the migration, and duly benefit from them 

(Caruso 2019).  

Women have generally been found to be more responsible migrants2, 

keeping in touch more frequently with the family members left behind, and 

staying loyal to their partners. For these reasons it is noteworthy paying 

attention to the socio-economic impact of both financial and social remittances 

in Moldova This is even more relevant considering the sheer size of female 

migration in the country and the potential developmental effect on country’s 

economy, which will in large part depend on the future actions of these 

migrants. 

The analysis of the impact that social (non-financial) remittances have on 

the migrants and their families, complement that of the financial remittances, 

providing a broader understanding on the socio-economic effects of migration in 

Moldova, thus filling a void in the study of migration dynamics in the country.  

3.2 Financial and Social Remittances in Moldova 

Moldovan’s migrants have always sent money home, (Ruggiero 2005), 

with an overall upward remittance’s trend that has increased after independence 

reaching 1.88 billions of US$ in 2018. Although, as indicated in figure 1 

remittances’ inflow registered a downturn inflow during the two world financial 

crises of 2008, and 2012, financial remittances continue to represent a very 

                                                 
1 The Action Plan 2011-2015 for the implementation of the National Strategy in the Migration 

and Asylum Domain (2011-2020) stipulates the importance of the compatibility of skills and 

qualifications of migrants. The recognition, evaluation and certification of competences and 

skills acquired by Moldovan migrants abroad are seen as vital, (IOM/UN Migration, 2018). In 

2017, the government approved normative amendments to expand the network of Diaspora 

Migration and Development (DMD) Focal Points to the local level. More national strategies 

and action plans have started to integrate the DMD aspects; these include the “Diaspora 2025” 

Strategy and Action Plan for 2016-2018, the Action Plan for Reintegrating Returning 

Migrants for 2018-2020, and the National Employment Strategy and Action Plan for 2017 

that contribute to increasing the cooperation between the Government, local public 

authorities, civil society and diaspora members by enhancing and extending the transversal 

approach to diaspora, migration, and development (IOM/UN Migration, 2018). 
2 Growing evidence that women remit a larger portion of their earning (Yanovich 2015). 
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important source of income for the migrants’ families (Piracha, Saraogi, 2011; 

Siegel, Lücke 2013), while currently contributing to more that 20% of the 

country’s GDP1. Considering that in 2017 remittances were much higher than 

the inflow of FDI in the country2, it is apparent that they are one of the main 

drivers of economic growth, and the principal channel through which Moldovan 

emigrants express their connection with the country. 

 

Fig. 1. Moldovan’s remittances inflow (2000-2018* -US$ millions) 

 

 
Sources: Own elaboration from World Bank (2018) data.  

 

Remittances rising households’ disposable income, have directly reduced 

poverty allowing families to meet their basic consumption needs3. Less than 10 

percent of remittances is instead invested productively to buy houses and land, 

(Sintov, Cojocaru, de Zwager & Gadeshi, 2010; Stemmer, 2011), indirectly 

contributing to the family well being. Sintov, at al., (2010) suggest that, from a 

general point of view financial remittances had a positive impact on Moldova’s 

macro-economic stability,  financing the trade deficit and supporting 

                                                 
1 In 2018 remittances represented 20.5 % of the GDP this was the highest ratio of 

remittances to GDP income of all European countries.  
2  Moldova’s inwards investments flows represented 13.2 % of gross fixed capital formation 

in 2017, (UNCTAD, 2018).  

3 “On average remittances constitute at least 65% of the income of the recipient family in 41% 

of families with a migrant and between 35-65% for another 25%”, (Stratan & Chistruga, 

2012, p. 1193). 



169 

 

the value of the currency. However there is no unanimity on the positive 

impact of remittances on the country development. Using strictly economic 

indicators there is evidence that, given the country’s industrial base, most 

consumption goods are not produced domestically but imported from abroad. 

Financial remittances, increasing families’ purchasing power can create a sort of 

‘import dependency’ syndrome which may leads to an increase in domestic 

prices and higher inflation, (Mara, Narazani, Saban, Stojilovska, Yusufi, & 

Zuber, 2012). At the same time remittances may promote a sort of ‘cash 

dependence’ (Hellerman, 2003), which may reduces or even eliminates “the 

wishes of people, particularly youth, to participate in economic activities”, 

(Sintov at al., 2010, p.18). As result most of the literature on remittances tend to 

dismiss the existence of a strong migration – development nexus in Moldova. 

However as underlined by Pantiru, Black, and Sabates-Wheeler, (2007, p. 18), 

“…there is little doubt that the improvement in Moldova’s economic situation 

after 1999 is due in part to increased consumption due to remittances”. On the 

other hands it is difficult to deny that additional resources can assist families to 

fully address the primary basic needs of education, health and safety that are 

often neglected due to the paucity of funds available to them, (Hristev, Mincu, 

Sandu & Walewski, 2009; Mara, at al., 2012). Giving the possibility to migrants 

and the family members left behind the opportunity to be actors of their own 

development, (Sen, 1999). Under this perspective financial remittances can be 

regarded as the outcome of the contractual agreement implicitly signed among 

the parties that link the migrants with the family/community (Chort, Gubert & 

Senne, 2011). The relevance of such contract cannot be fully understood without 

considering the role played by social remittances and the fact that the migrants 

through them reassert or modify the social position they have either in the 

family or in the community. Those two latter aspects are instead particularly 

interesting to analyse chiefly from a gender perspective. There is evidence that 

social remittances, particularly trough return migration could jump-start local 

development, (European Training Foundation, 2009). CIVIS (2010) concluded 

that, many return migrants or, in their absence, their families, invest in new 

businesses.   

Considering that 53.26 per cent of Moldovan’s migrants are females, it 

became important to understand the gender dynamics and changes in the family 

power relations determined as result of the new responsibilities taken by 

females’ migrants. These aspects have received little attention in the literature 

which has mainly focused on the negative social externalities of migration 
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particularly on the children left behind (Salah 2008; Gassmann et al. 2013). 

More studies need to be carried out in order to better understand the connection 

between financial and social remittances and their impact on the family, and that 

is what future empirical study on gender migration in Moldova should aim to 

achieve.  

Conclusion and perspectives: a methodology for future work 

This paper uses a gendered perspective to unravel some new aspects in the 

migration-development nexus. As noted by Rutten and Verstappen (2014), 

restraining the analysis of the drivers to migrate only to economic motives is 

reductive since underestimates social motivations for migration, particularly in 

traditional contexts. Pure economic theories, and quantitative methodologies, are 

in the eyes of the authors not sufficient to understand an event that is ultimately 

based on complex human decisions and has significant consequences on family 

life A multidisciplinary approach which combines economic and sociological 

paradigms has to be used to analyses such phenomenon. 

Migrants, and in this context female migrants, should be considered as 

agents who reflexively interact with the internal and external environment. 

These agents are masters of their own development, interacting both with other 

individuals (i.e. members of their own family, community or social networks) 

and with the external societal structures surrounding them. Being gender a social 

construct, female migration in Moldova can transform the socio-economic 

structure of the families, and the local communities; in so doing migration can 

directly influence the country’s development. The paper introduces the concept 

of social remittances (Levitt 1996); remittances are the tangible representation of 

the silent bond, which links the migrant with the family (Bodvarsson & Van den 

Berg, 2013), generating obligations and bringing benefits for both (Mokomane, 

2012). Social remittances can offer an interpretation of female migration that 

goes beyond the conventional analysis which focuses mainly on the negative 

components of the phenomenon such as sexual violence, trafficking and/or 

children left behind (Stock, 2011). To provide a gendered understanding of the 

social process of migration and its role as a structural factor to overcome power 

inequalities in the Moldova context, future empirical studies should, in the 

authors ‘view, focus on social remittance. A qualitative methodology appears 

the most suited to explaining how gender interact in the process of migration. 

The use of Charmaz’s, (2014) constructivist grounded theory approach (CGT) is 

proposed. CGT allows to portrait the agents experiences related to the decision 

to migrate, presenting the participants’ perspective on the consequences of such 
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decision, while at the same time it gives the participants, and the researchers, the 

possibility of reflexively investigate on it (Venditto 2018b). Only the migrant 

agent is able to describe the process that has brought her to move, considering 

the mesa structures developed by and around her, as well the interaction among 

them and the other external institutional structures. CGT, emphasis is on the 

narrative that emerges via the medium of interviews, from the interaction with 

the actors, letting the respondents to tell theirs stories, Piore (2004). The 

migrant’s narrative evolves during the interview, making it possible to capture 

the social and institutional contexts that are lost when a participant narrative is 

analysed using quantitative instruments, (Miles & Huberman, 1994; Glaser, 

1998).  
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Część II  

Wybory i wyniki wyborcze 

 

Wybory samorządowe zarządzone przez premiera 13 sierpnia 2018, 

przebiegały zgodnie z kalendarzem wyborczym zawartym w rozporządzeniu1. 

PKW 26 września wylosowała numery list komitetów ogólnopolskich2. W 

prawie 27 tysiącach obwodów, prawie 30 milionów uprawnionych do 

głosowania miało wybrać swoich mandatariuszy.  I tura wyborów odbyła się 21 

października, natomiast II tura wyborów na włodarzy (w tych gminach, w 

których żaden z kandydatów do stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast nie otrzymał bezwzględnej większości głosów) odbyła się dwa tygodnie 

później, czyli 4 listopada.  W wyborach wybierani byli wójtowie gmin, 

burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni dzielnicowi m.st. Warszawy, radni 

gminni (w tym miejscy), radni  powiatowi i radni wojewódzcy. Potwierdziły się 

prognozy wysokiej mobilizacji wyborczej. W trakcie I tury wyborów frekwencja 

na poziomie całego kraju wyniosła 54,9%, a w II turze 48,83% ogółu 

uprawnionych.  

 Trudność w przedstawieniu zbiorczych wyników wyborów 

spowodowana jest między innymi: liczbą szczebli systemu samorządowego; 

liczbą jednostek samorządu terytorialnego (2477 gmin, w tym 66 miast na 

prawach powiatów, 314 powiatów ziemskich, 16 województw); liczbą 

mandatariuszy (46 747 radnych, 1547 wójtów, 823 burmistrzów i 107 

prezydentów miast); ilością kandydatów (191736 osób); liczbą 

                                                 
1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy 

oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2018 r. poz. 1561) 
2 KWW Bezpartyjni Samorządowcy otrzymał nr 1; KW Polskie Stronnictwo Ludowe 

– nr 2; KW Partia Zieloni – nr 3; KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska – nr 4; 

KKW SLD Lewica Razem – nr 5; KW Partia Razem – nr 6; KW Ruch Narodowy 

Rzeczypospolitej Polskiej – nr 7; KWW Kukiz’15 – nr 8; KWW Wolność w Samorządzie – 

nr 9; KW Prawo i Sprawiedliwość – nr 10.  
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zarejestrowanych list1; zróżnicowaniem zasad ordynacji wyborczej dla 

poszczególnych typów elekcji; oraz ogromem zarejestrowanych komitetów 

lokalnych lub komitetów własnych kandydatów na włodarzy. Powyższe 

przesłanki z jednej strony utrudniały czytelne przedstawienie zbiorczych 

wyników głosowania i rozdziału mandatów2, z drugiej strony jednak 

umożliwiały dość swobodną manipulację w ich politycznym interpretowaniu i 

wskazywaniu partyjnych zwycięzców lub partyjnych przegranych. 

Egzemplifikacją tego zjawiska są podane poniżej wyniki wyborów włodarzy 

miast i gmin, czyli  rozstrzygnięcia wyników wyborczych prezydentów miast, 

burmistrzów i wójtów. 

Ogółem w wyborach włodarzy miast i gmin, z 6,6 tysiąca ubiegających 

się osób, najwięcej mandatów uzyskali kandydaci startujący z różnych, 

własnych lub lokalnych komitetów wyborczych. Ogółem zdobyli 2007 

mandatów. W dalszej kolejności, mandaty uzyskali kandydaci startujący z 

komitetów wyborczych: PiS (234), PSL (173), KO (33), Mniejszość Niemiecka 

(13), SLD (6), Kukiz’15 (4), Bezpartyjni Samorządowcy (3), Śląska Partia 

Regionalna (1), oraz Wolni i Solidarni (1). Biorąc jednak pod uwagę 

przynależność partyjną poszczególnych kandydatów sytuacja wyglądała nieco 

inaczej. Najwięcej mandatów zdobyli kandydaci niepartyjni (1890), natomiast 

kolejność włodarzy należących do partii wyglądała następująco: PSL (291), PiS 

(203), PO (127), SLD (38), Porozumienie (10), Solidarna Polska (6), 

Nowoczesna (3), Regionalna. Mniejszość z Większością (3), Unia Pracy (2), 

Prawica Rzeczypospolitej (2), Partia Razem (1), Stronnictwo „Piast”(1). 

Obiektywnie zatem bezapelacyjnymi zwycięzcami wyborów samorządowych na 

stanowiska włodarzy gmin i miast okazali się bezpartyjni kandydaci startujący z 

własnych lub lokalnych komitetów wyborczych. Ustalenie kolejnych pozycji 

jest już konsekwencją uznaniowo przyjętych kryteriów, a całość oceny 

                                                 
1 W przypadku radnych ogółem Krajowe Biur Wyborcze zarejestrowało 14 tys. 198 

list do 680 rad. Zarejestrowano 466 list do 18 rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, 4 

tys. 392 listy do 266 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, 1987 list do 66 rad miast na 

prawach powiatu oraz 6414 listy do 314 rad powiatów. Do 16 sejmików województw  

zarejestrowano 939 list. Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20 tys. 

mieszkańców to 86 tys. 658 osób. Kandydatów do rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców 

było  32 tys. 470. Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 

wynosiła 14 tys. 455 osób. Do rad powiatów  kandydowało 41 tys. 213 osób, a do sejmików 

województw 7 tys. 75 osób. Ponad 191 tysięcy kandydatów w wyborach samorządowych. 

www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/ponad-191-tysiecy-kandydatow-w-

wyborach-samorzadowych,114120.html, (27 września 2018).  
2 Wykorzystane w artykule dane dotyczące wyników głosowania i podziału mandatów 

pochodzą z oficjalnej strony Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory2018.pkw.gov.pl/ 
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komplikuje rozbicie wyników na poszczególne typy gmin. Ograniczając się 

jedynie do głównych ogólnopolskich komitetów wyborczych oraz 

przynależności do głównych partii politycznych w poszczególnych typach gmin 

sytuacja mogła być przedstawiana odmiennie. W gminach wiejskich najwięcej 

wójtów zostało wybranych z własnych, lokalnych lub regionalnych komitetów 

(1225), następnie z ramienia KW PiS (168), KW PSL (138), KW kukiz’15 (3), 

KW KO  (3), jednakże na wójtów zostało wybranych najwięcej członków PSL 

(221), PiS (140), PO(35), SLD (16) i 13 z innych partii. W gminach miejsko-

wiejskich i miejskich, w których wybierano burmistrzów zwycięzcami byli 

także kandydaci startujący  z własnych, lokalnych lub regionalnych komitetów 

(710), a najwięcej reprezentujących ogólnopolskie komitety wybranych zostało 

z KW PiS (62), KW PSL (34), KW KO (11), KW SLD (3) i KW Bezpartyjni 

Samorządowcy (2). Wśród wybranych przynależność do PiS zadeklarowało 59 

osób, podczas gdy do PO 69 osób i PSL 68 osób, do SLD  15 osób, a do innych 

partii 13 osób. W dużych 107 miastach, w których wybierano prezydentów, w 

63 przypadkach rozstrzygnięcia nastąpiły w I turze, a w pozostałych miastach w 

drugiej turze. W 80 przypadkach prezydentami zostali kandydaci startujący z 

komitetów własnych lub lokalnych, w 19 przypadkach z KW KO, w 4 

przypadkach z KW PiS, w 2 przypadkach z koalicji SLD Lewica Razem, a w 1  

przypadku KW PSL, i 1 w 1 przypadku KW Kukiz’15. Prezydentami miast 

zostało 23 członków PO, 7 SLD, 4 PiS, 2 PSL, po 1 Nowoczesnej i 

Porozumienia oraz 69 kandydatów bezpartyjnych.  Biorąc pod uwagę wyłącznie 

18 miast wojewódzkich: w 5 wygrali kandydaci KO, a w pozostałych kandydaci 

komitetów własnych lub lokalnych. Jednocześnie w miastach wojewódzkich 

zwyciężyło 5 członków PO, 1 członek SLD i 12 kandydatów bezpartyjnych.  

Z uwagi na sygnalizowane wcześniej przesłanki, wyniki wyborów 

radnych poszczególnych szczebli i typów jednostek samorządowych 

przedstawione zostaną jedynie zbiorczo, z ograniczeniem do wskazania 

ogólnopolskich komitetów wyborczych, liczby uzyskanych przez nie mandatów 

lub procentowego poparcia. Wyniki głosowania na radnych podstawowego 

szczebla samorządu terytorialnego, ze względu na specyfikę i odmienność zasad 

wyborczych warto przedstawić osobno.  

W gminach liczących do 20 tysięcy mieszkańców, radni wybierani byli 

wedle ordynacji większościowej w jednomandatowych okręgach wyborczych. I 

znów niekwestionowanymi ich zwycięzcami okazali się kandydaci lokalnych 

KWW, uzyskując prawie 70% poparcia i zdobywając 23410 mandatów. Na 

podium znaleźli się również kandydaci z KW PiS (3931 mandatów i 15,7% 
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poparcia) oraz KW PSL (3077 mandatów i 8,5% poparcia). Znaczące wyniki w 

małych gminach osiągnęły także KW stowarzyszeń i organizacji społecznych 

(1041 i 3%), KW Mniejszość Niemiecka (203 i 0,33%) oraz KW SLD (200 

mandatów 0,82%), KW Kukiz’15 (75 mandatów), KW BS (31 mandatów), oraz 

pozostałe komitety 66 mandatów. W gminach powyżej 20 tysięcy 

mieszkańców wybory odbywały się na podstawie ordynacji proporcjonalnej, 

jednakże również i tu najlepsze wyniki osiągnęli kandydaci startujący z list 

lokalnych komitetów wyborczych wyborców, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych (4260 mandatów i 46,6 % poparcia). Wśród partyjnych lub 

politycznych komitetów znaczące wyniki osiągnęły: KW PiS (1877 mandatów i 

25%), KW KO (932 i 19,4%),  KW PSL (123 i 1,19%), KW SLD (107 i 3,7%), 

KW BS (22 mandaty i 0,8%), KW Kukiz’15 (18 i 2,37%)i 12 mandatów dla 

pozostałych komitetów.  Najbardziej politycznie czytelne rozstrzygnięcia 

zapadły w trakcie  wyborów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy1. 

W wyborach tych zwyciężyły następujące komitety wyborcze: KW KO (201 

mandatów), KW PiS (118), odrębne dzielnicowe komitety (81), KW Miasto Jest 

Nasze – Ruchy miejskie (22), KW SLD Lewica Razem (2) oraz KW BS (1 

mandat).  

Wyniki wyborów radnych do rad powiatów w nieco mniejszym stopniu, 

ale także potwierdziły dominacją lokalnych i regionalnych komitetów 

wyborczych. Osiągnęły one 37,8% poparcia i 2289 mandaty. Wśród komitetów 

ogólnopolskich najlepsze wyniki osiągnęły kolejno: KW PiS (30,68% i 2117 

mandaty), KW PSL (14,22% i 952 mandaty), KW KO (12,3% i 726 mandatów), 

KW SLD (2,77% i 105 mandatów), KW BS (0,86% i 36 mandaty), KW 

Kukiz’15 (19 mandatów i 1,42 %).  

Procesy polityzacji i upartyjnienia wyborów samorządowych uwidoczniły 

się najbardziej w trakcie wyborów radnych do sejmików wojewódzkich. We 

wszystkich województwach do zdobycia było 552 mandatów. Sumaryczne 

wyniki wskazują, że najlepsze wyniki osiągnęły: KW PiS (34 % i  254 

mandaty), KW KO (27% i  194 mandaty), KW PSL (12% i 70 mandaty), KW 

SLD LR (6,6% i 11 mandatów), KW Kukiz’15 (5,5%, ale 0 mandatów), KW BS 

(5,3% i  15 mandatów). Pozostałe listy (w tym regionalne) uzyskały łącznie 

6,7% poparcia i 8 mandatów. Wyniki wyborcze radnych nie przełożyły się 

bezpośrednio na możliwość sprawowania władzy w gminach, miastach, 

                                                 
1 Zasady ustroju terytorialnego Warszawy reguluje ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju 

miasta stołecznego Warszawy. Stanowi ona, iż Warszawa jest gminą mającą status miasta na 

prawach powiatu. Terytorialnymi jednostkami pomocniczymi jest 18 dzielnic, które tworzą 

obligatoryjny związek.  
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powiatach i województwach. Tylko w niektórych przypadkach umożliwiły 

samodzielne sprawowanie władzy, w pozostałych decydowały o tym zawierane 

koalicje lub transfery radnych. Przykładowo, na szczeblu wojewódzkim wynik 

wyborczy PiS umożliwił przejęcie lub utrzymanie samodzielnej władzy w 7 

województwach: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, 

lubelskim, łódzkim i podlaskim, a w województwie dolnośląskim konieczna już 

była koalicja PiS z Bezpartyjnymi Samorządowcami.  W 5 województwach 

(mazowieckim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-

pomorskim) doszło do zawiązania koalicji KO-PSL, w dwóch województwach 

(lubuskim i zachodnio-pomorskim) koalicji KO-PSL-SLD LR, a w 

województwie opolskim koalicji KO-MN- PSL.  

 

Część III  

Powyborcze opinie i oceny 

Po zakończeniu kampanii wyborczej, głosowaniach i ogłoszeniu wyników 

wyborczych CBOS przeprowadziło szereg badań podsumowujących to swoiste 

„święto demokracji lokalnej”, a jednocześnie potwierdzających przedwyborcze 

prognozy i sprawdzających społeczne nastroje i powyborcze oceny.  

Jedną z istotnych, sprawdzanych kwestii była dostępność informacji 

wyborczej i jej społeczna ocena.  Badania wykazały, że dla ankietowanych 

głównym źródłem informacji o komitetach i kandydatach były kolejno:  ulotki, 

billboardy i plakaty (70%); znajomi i bliscy (54%); programy informacyjno-

publicystyczne TV (53%); radiowe i telewizyjne spoty wyborcze (51%); prasa 

(39%); Internet  (34%); radio (34%); indywidualne rozmowy z kandydatami 

(11%); bezpośredni udział w wiecach przedwyborczych (11%). Warto 

zauważyć, iż w porównaniu z poprzednimi wyborami wzrosła rola informacyjna 

Internetu, ulotek, billboardów i plakatów, a zmalał wpływ tradycyjnych mediów 

elektronicznych i prasowych. Ocena jakości informacyjnej kampanii wyborczej 

wypadła średnio, ale lepiej niż we wcześniejszych wyborach. Ponad połowa 

respondentów (51%) twierdziła, że dużo dowiedziała się o swoich kandydatach, 

niemal połowa jednak (47%) nie dowiedziała się niczego istotnego, a w tym 

jedna trzecia (34%) oceniała, że dowiedziała się niewiele.  Zmniejszyła się 

również ilość osób najsłabiej poinformowanych (z 13% w 2014 do 10% w 2018 

roku). Wśród nich przeważały osoby  starsze, nieuczestniczące w głosowaniu, z 
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niskim wykształceniem, niezainteresowane polityką i niemające 

skrystalizowanych poglądów politycznych1.  

Nowym zjawiskiem zaobserwowanym w badaniach było nasilenie 

przedwyborczej aktywności politycznej w Internecie, manifestującej się w 

trzech wymiarach. W wymiarze informacyjnym aktywność ta przejawiała się w 

poszukiwaniu i odbiorze informacji wyborczych w sieci internetowej:  44% 

korzystających z internetu, czyli 30% ogółu badanych czytało online artykuły o 

tematyce wyborczej;  38%, tj. 26% ogółu oglądało spoty wyborcze i wywiady z 

politykami;  31%, tj. 22% ogółu śledziła strony komitetów lub kandydatów; a 

29%, tj. 20% ogółu czytała blogi i komentarze polityczne. W wymiarze 

deliberacyjnym, aktywność przejawiała się: w prowadzeniu na serwisach 

społecznościowych, forach lub blogach rozmów z innymi internautami (6%, 

czyli  4% ogółu); oraz zachęcania w rozmowach do poparcia konkretnych 

kandydatów lub komitetów (4%, czyli 3% ogółu). W wymiarze 

partycypacyjnym natomiast, aktywność w sieci uwidaczniała się w 

bezpośrednim działaniu na rzecz kandydata lub komitetu: organizowaniu grup 

poparcia (4%, czyli 3% ogółu); wysyłaniu lub podpisywaniu petycji (3%, czyli 

2% ogółu); wsparciu finansowym kampanii (1%). Udziałem w w/w formach e-

demokracji wyróżniali się przede wszystkim internauci: młodsi (do 35 roku 

życia); najlepiej wykształceni; mieszkańcy największych aglomeracji; 

zainteresowani polityką o skrystalizowanych poglądach. Najczęściej byli to 

wyborcy KW PSL i KW Kukiz’15. Najrzadziej natomiast wyborcy KWW BS2. 

Zdiagnozowana aktywność internautów przed wyborami samorządowymi 

wynikała nie tylko z większej mobilizacji politycznej, ale również z rozwoju 

medium, którego ranga jako interaktywnej platformy komunikacyjnej stale 

wzrasta.  

Wybory samorządowe 2018 roku potwierdziły również szczególną 

mobilizację wyborczą Polaków. Frekwencja w październikowym głosowaniu 

(54,9%) okazała się nie tylko wyższa niż w poprzednich wyborach 

samorządowych (47,4%) ale także wyższa niż w ostatnich wyborach 

parlamentarnych (50,92% do Sejmu, 50,91% do Senatu) i tylko trochę niższa niż 

w II turze ostatnich wyborów prezydenckich (55,34%). Co więcej symptomy 

                                                 
1 Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami 

samorządowymi, CBOS Komunikat z badań nr 160/2018, Opr. Michał Feliksiak, Warszawa  

grudzień 2018. 

2 Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami 

samorządowymi, CBOS Komunikat z badań nr 160/2018, Opr. Michał Feliksiak, Warszawa  

grudzień 2018. 
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utrzymującej się mobilizacji politycznej, zaobserwować można było również po 

wyborach. Deklaracje składane przez respondentów miesiąc po głosowaniu 

wskazywały, że emocje polityczne i ogólne upolitycznienie sfery publicznej nie 

ustały wraz z zakończeniem kampanii1. Świadczą o tym zarówno utrzymujący 

się wysoki poziom deklaracji udziału w kolejnych wyborach (93% deklaracji 

osób bardzo i 77% średnio zainteresowanych polityką), jak i wyjątkowo wysoki 

naddatek sondażowej deklaratywności (o swoim udziale zapewniło 70,9% 

ankietowanych, a więc aż o 16 % więcej niż wyniosła faktyczna frekwencja 

wyborcza2). Badania potwierdzają, iż przyczynami rzeczywistego bądź 

deklarowanego udziału i zainteresowania wyborami były: wysoko oceniana 

ranga wyborów samorządowych; utrzymujący się od 2015 roku wysoki poziom 

emocji politycznych; wysokie  wskaźniki społecznej aprobaty dla demokracji; 

oraz najniższe z dotąd rejestrowanych wskaźniki alienacji politycznej3.  

Badaczy zainteresowała także kwestia absencji wyborczej. W 

tegorocznym głosowaniu nie wzięło bowiem udziału 45% potencjalnych 

wyborców, a wśród nich prawie 20% deklarujących wcześniej zarówno 

zainteresowanie jak i udział w głosowaniu. Ankietowani  tłumaczyli  swoją 

nieobecność następującymi przyczynami: brakiem czasu lub nieobecnością w 

miejscu zamieszkania (31%); brakiem zainteresowania polityką (30%);  

niepełnosprawnością (18%); słabą orientacją w problematyce wyborczej (13%);  

niezdecydowaniem (8%);  brakiem odpowiednich kandydatów (7%); 

niedostrzeganiem sensu wyborów (2%); polityzacją wyborów samorządowych 

(1%). W porównaniu z przeprowadzanymi wcześniej sondażami, tegoroczne 

badania wskazują, że dwukrotnie  zwiększyła się wielkość tzw. absencji 

przymusowej (z przyczyn niezależnych od wyborcy), praktycznie nie zmieniła 

się natomiast wielkość absencji zawinionej czyli intencjonalnej, wynikającej ze 

świadomej rezygnacji z udziału w glosowaniu. Kontestujących wybory 

samorządowe (z powodu braku właściwych kandydatów, krytycznej oceny 

kampanii wyborczej i nadmiernej polityzacji, itp.) w minionym roku 

wyborczym nie przybyło, a nawet ich ubyło. Co więcej, Polacy w większym 

stopniu niż kiedyś czują się zobowiązani usprawiedliwiać swoją nieobecność. 

                                                 
1 Motywy głosowania w wyborach samorządowych 2018, CBOS Komunikat z badań nr 

165/2018, Opr. Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, Warszawa grudzień 2018. 
2 Przyczyny rozbieżności między deklaracjami a rzeczywistym uczestnictwem wyborczym są 

zróżnicowane i rozciągają się od negatywnego stosunku do polityki a ż do nieprzyznawania 

się do zachowań nieaprobowanych społecznie – a za takie uchodzić może absencja w 

wyborach. 
3 Opinie o demokracji, CBOS Komunikat z badań nr 75/2018  oprac. M. Feliksiak, 

Warszawa czerwiec 2018.   
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Zdaniem niektórych politologów, może to świadczyć o utrwalaniu się w Polsce 

„republikańskiego modelu partycypacji”, w którym postrzeganie sytuacji jako 

nadzwyczajnej lub wyjątkowej implikuje wzrost aktywności obywatelskiej1.   

Za taką sytuację wyborcy uważali ubiegłoroczne wybory samorządowe. 

Ze względu na poziom ich upolitycznienia, warto poznać deklaracje dotyczące 

motywów głosowania. W ogólnych ocenach motywacji innych wyborców 

badani wskazywali, że celem głosujących było jedynie wybór najlepszych 

kandydatów do władz samorządowych (50%). Natomiast 40% ankietowanych 

uznawało, że wybory samorządowe nie miały tylko lokalnego znaczenia, ale 

były również okazją do wyrażenia swojego stosunku do zmian politycznych w 

Polsce (40%). Przy czym 16% oceniało, że wyborcy potraktowali te wybory 

jako pretekst do  wypowiedzenia się w kwestiach ogólnokrajowych, a  prawie 

jedna czwarta badanych (24%) była zdania, że motywacje politycznie jedynie 

towarzyszyły motywacjom lokalnym. Nieco inaczej wyglądały odpowiedzi na 

pytania dotyczące własnych motywacji wyborczych. Wyjaśniając własne 

postawy najwięcej badanych deklarowało: chęć poparcia swoich kandydatów 

(65%) oraz poczucie obywatelskiego obowiązku (48%). Znacznie rzadziej 

przyznawano się do chęci wsparcia konkretnej opcji politycznej (19%), 

lokalnego komitetu (9%), a jeszcze rzadziej przyznawano się do: głosowania 

przeciwko konkretnej partii (6%) lub przeciwko konkretnemu kandydatowi 

(5%)2. Mimo rozbieżności w obu badaniach, z deklaracji badanych wynika 

jednak przewaga motywacji pozytywnych nad negatywnymi oraz przewaga 

kryterium lokalnego i obywatelskiego nad kryterium partyjnym3.  

Zdecydowane bardziej szczegółowe informacje dotyczące konkretnych 

decyzji wyborczych uzyskano na podstawie kolejnych badań4. Większość 

badanych (88%) nie miała większych trudności z podjęciem decyzji, na kogo 

zagłosować. Skarżono się jedynie na zbyt skomplikowane procedury w 

przypadku wyborów proporcjonalnych, niewystarczającą znajomość 

                                                 
1 Przyczyny absencji w wyborach samorządowych 2018, CBOS Komunikat z badań nr 

172/2018, Opr. Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, Warszawa  grudzień 2018. 
2 Motywy głosowania w wyborach samorządowych 2018, CBOS Komunikat z badań 

nr 165/2018, Opr. Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, Warszawa grudzień 2018. 
3 Istotnymi zmiennymi w tych badaniach były wielkość miejscowości i sympatie polityczne 

wyborców. Należy bowiem zauważyć, że motywacja lokalna cieszyła się większą 

popularnością na wsiach i w małych miastach, natomiast w dużych miastach z większą 

częstotliwością wskazywano motywację obywatelską bądź partyjną. Co więcej deklaracje 

głosowań negatywnych pojawiały się częściej u zwolenników partii opozycyjnych (SLD – 

20%,  KO – 18%, PSL – 17%) niż partii rządzącej (PiS – 6%). 
4 Decyzje wyborcze w wyborach samorządowych 2018, CBOS Komunikat z badań nr 

11/2019, Opr. Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, Warszawa  styczeń 2019. 



186 

 

kandydatów do jednoosobowych organów wykonawczych i kandydatów z 

okręgów jednomandatowych, niejasne kryteria rekomendacji partyjnej lub brak 

rozpoznawalności niektórych lokalnych komitetów wyborczych. Analizowane 

badania wykazały zgodność przed i powyborczych deklaracji z rzeczywistymi 

wynikami głosowania, w kwestii dominującego kryterium podejmowania 

decyzji wyborczych. W ich świetle Polacy wolą głosować na konkretne osoby, 

niż opierać się na rekomendacjach komitetów wyborczych, zwłaszcza 

tworzonych pod auspicjami partii politycznych. Co więcej, kryterium personalne 

dominują na niższych szczeblach samorządu, natomiast kryterium polityczno-

partyjne nabiera znaczenia dopiero na szczeblu sejmików wojewódzkich. Przy 

wyborze włodarzy oraz radnych miast i gmin cechy osobowe kandydatów były 

decydujące dla 79% i 71% wyborców, natomiast kryterium polityczno-partyjne 

tylko dla 7% i 15% badanych. W wyborach do rad powiatów kierowano się 

także bardziej personaliami radnych (65%) niż rekomendacją partyjną 

kandydatów (18%). Na obu szczeblach tylko 13% respondentów deklarowało 

kierowanie się zarówno kryteriami personalnymi jak i politycznymi. Nieco 

inaczej kształtowała się sytuacja na szczeblu regionalnym. W wyborów do 

sejmików wojewódzkich 47% badanych wskazywało jako dominujące 

kryterium cechy kandydata, jednakże  prawie jedna trzecia (32%) brała pod 

uwagę głównie komitet wyborczy kandydata,  a 17% ankietowanych 

uwzględniało oba czynniki1. Mimo tych deklaracji, w społecznej ocenie 

(zgodnej z wynikami wyborczymi i opiniami eksperckimi), spośród wszystkich 

szczebli wyborów władz terytorialnych proces polityzacji wyborczej najbardziej 

widoczny był w wyborach do sejmików wojewódzkich. Rekomendacje 

polityczne odegrały bowiem największą rolę przy wyborze radnych sejmików, a 

w szczególności  u wyborców  największych aglomeracji.  

Najważniejszymi jednak dla wyborców, a jednocześnie najbardziej 

spersonalizowanymi wyborami było głosowanie na włodarzy miast i gmin. 

Jednakże i w tym przypadku istotną zmienną była wielkość miejscowości. W 

gminach wiejskich walory osobiste kandydatów cenione były bardziej (86%) niż 

poparcie partyjne (6%), a w największych miastach natomiast cechy osobowe 

kandydatów doceniało 57% respondentów, ale rekomendację partyjną aż 20% 

badanych. Przed wyborami deklarowano ponadto, większe poparcie dla 

lokalnych inicjatyw wyborczych i lokalnych kandydatów (57%) niż dla 

kandydatów głównych ugrupowań politycznych (22%). Jednak w świetle 

                                                 
1 Decyzje wyborcze w wyborach samorządowych 2018, CBOS Komunikat z badań nr 

11/2019, Opr. Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, Warszawa  styczeń 2019. 
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powyborczych deklaracji znaczenie lokalnych komitetów i ich kandydatów 

(51% wskazań) zmalało na rzecz kandydatów partyjnych (37%). Nadwyżka 

głosów partyjnych widoczna była szczególnie w ośrodkach miejskich i 

wielkomiejskich. Należy również podkreślić, iż w zapowiedziach 

przedwyborczych badani częściej deklarowali chęć kontynuacji dotychczasowej 

polityki włodarzy (45%), niż wymianę kadr samorządowych (36%). Wybory i 

deklaracje powyborcze wzmocniły jedynie nastawienie zachowawcze (za 

reelekcją włodarzy opowiedziało się aż 62% badanych), nie osłabiając jednak 

zwolenników zmiany (37%)1. Analogiczne zjawiska i tendencje wykazują 

powyborcze badania dotyczące radnych miast i radnych gmin. Wedle 

zapewnień respondentów na decyzję wyborczą wpływała głównie: ocena 

walorów osobistych kandydatów (71%); tylko poparcie polityczne kandydatów 

(15%); oba czynniki  (13%). Ponadto, połowa wyborców osobiście znała 

kandydatów, na  których głosowano (50%), niespełna jedna trzecia (30%) znała 

ich z widzenia, 13% respondentów  wytypowało ich na podstawie uzyskanych 

informacji, a tylko nieliczni (4%) kierowali się rekomendacją partyjną 

kandydatów. Znajomość osobista nabierała znaczenia szczególnie w przypadku 

małych miejscowość, a malała na rzecz rekomendacji partyjnej w ośrodkach 

wielkomiejskich. Podobnie jak w przypadku wyboru włodarzy, również w 

kwestii wyboru radnych gminnych lub miejskich, wyborcy w sondażach 

przedwyborczych, bardziej opowiadali się za reelekcją (46%) niż zmianą (33%). 

Także po październikowych wyborach postawy te zostały jedynie wzmocnione: 

54% głosowało na dotychczasowych radnych, 39%  na nowych ludzi w radach 

gmin i radach miast2. 

Powyborcze badania wskazują, że większość Polaków zna wyniki 

minionych wyborów samorządowych. Znajomość zwycięzców jest tym lepsza, 

im niższy szczebel samorządu: 86% badanych zna nazwiska swoich włodarzy, 

73% lepiej lub gorzej orientuje się w składzie swojej rady gminy lub miasta, a 

tylko 51% deklaruje większą lub mniejszą znajomość składu sejmiku. Należy 

jednak podkreślić, że znajomość mandatariuszy od 2002 roku systematycznie 

rosła i nigdy wcześniej nie osiągnęła tak wysokiego poziomu. Co więcej, ogólne 

zadowolenie z wyników wyborów deklaruje około trzy czwarte wyborców. 

Poziom satysfakcji również uzależniony jest od szczebla samorządu: ze składy 

rady gminy lub rady miasta zadowolonych jest 78% badanych, z wyboru 

                                                 
1 Decyzje wyborcze w wyborach samorządowych 2018, CBOS Komunikat z badań nr 

11/2019, Opr. Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, Warszawa  styczeń 2019. 
2 Decyzje wyborcze w wyborach samorządowych 2018, CBOS Komunikat z badań nr 

11/2019, Opr. Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, Warszawa  styczeń 2019. 
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włodarza gminy lub miasta 74%, a ze składu sejmiku 71%. Znaczenie miały 

także sympatie polityczne badanych. Zwolennicy lewicy są nieco bardziej 

zadowoleni (86%) niż zwolennicy prawicy (76%). Prawie dwie trzecie 

respondentów (62%) spodziewa się po wyborach poprawy sytuacji, 29% nie 

oczekuje zmian, a tylko 4% przewiduje pogorszenie funkcjonowania swojej 

miejscowości1. Poziom optymizmu rośnie. W stosunku do wcześniejszych 

badań wzrasta odsetek oczekujących na pozytywne efekty, a maleje odsetek 

malkontentów i pesymistów. Po wyborach 2018 roku Polacy są zatem 

większymi optymistami niż po wcześniejszych wyborach samorządowych.  

Nie sposób uciec od kluczowego pytania powyborczego, czyli komu 

ankietowani przyznali status zwycięzcy wyborów samorządowych 2018 roku.2  

W opinii badanych najwięcej wskazań uzyskał KW Prawo i Sprawiedliwość 

(55%), a drugie miejsce zajął KKW KO (33%). Pozostałe komitety uzyskały 

znacznie mniejsze wskazania (KWW BS - 8%, KW PSL – 6%, KKW SLD – 

2%, KW Kukiz’15 – 2%, KW Partia Razem – 1%), a prawie trzech na dziesięciu 

ankietowanych (28%) nie było w stanie wskazać wyraźnych zwycięzców. 

Analizując wskazania oddane na duopol rządząco-opozycyjny, należy zauważyć 

pewne prawidłowości. Przekonanie, że KW PiS zwyciężyło w wyborach 

reprezentowane było ponadprzeciętnie wysokie wśród: posiadających 

prawicowe poglądy (73%); pracowników instytucji państwowych (64%); osób o 

niższych dochodach (67%);  gospodyń domowych (65%); osób bardzo 

religijnych (69%); oraz elektoratu PiS (80%). Sukces wyborczy KW KO 

natomiast wyraźnie częściej deklarowały: kadra kierownicza z wyższym 

wykształceniem (50%); osoby niepraktykujące religijnie (47%); osoby o 

wyższych dochodach (43%); identyfikujący się z lewicą (53%); oraz elektorat 

PO (63%, ale aż 38% wyborców PO jako wygranego wskazywało PiS).  

Przekonanie, że KW KO jest zwycięzcą wyborów deklarował również elektorat 

SLD (50%, ale 36% wskazało PiS). Wśród wskazań wyborców PSL pierwsze 

miejsce zajmował PiS (55%), z niewielką przewagą wskazań  nad KW KO 

(42%). Podobnie uważał elektorat Kukiz’15: na KW PiS wskazało 52%, a na 

KW KO 41% potencjalnych wyborców Kukiz’15.3 Odpowiedzi ogółu badanych 

ukazują z jednej strony złożoność samorządowego systemu wyborczego, z 

                                                 
1 Wybory samorządowe – ich wygrani i zadowolenie Polaków z wyników, CBOS 

Komunikat z badań nr 161/2018, Opr. Marta Bożewicz, Warszawa  grudzień 2018. 
2 W badaniu ankietowani mogli wskazać nie więcej niż dwa komitety (dlatego wyniki nie 

sumują się do 100%). 
3 Wybory samorządowe – ich wygrani i zadowolenie Polaków z wyników, CBOS Komunikat z 

badań nr 161/2018, Opr. Marta Bożewicz, Warszawa  grudzień 2018. 
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drugiej strony natomiast potwierdzają utrzymujący się w Polsce podział na dwa 

główne środowiska polityczne i wyraźnie od nich odstające pozostałe 

ugrupowania. Podsumowując kwestie politycznych ocen sukcesu wyborczego 

należy podkreślić, iż elektorat PiS upatruje swoje ugrupowanie jako zwycięzcę 

ostatnich wyborów samorządowych, zwolennicy partii opozycyjnych są bardziej 

powściągliwi w głoszeniu swojego zwycięstwa, a sympatycy mniejszych 

ugrupowań politycznych częściej nie dostrzegają jednoznacznych zwycięzców.  

Abstrahując od stricte politycznych kontekstów elekcji samorządowej 

warto na koniec zwrócić uwagę na społeczne oceny wiarygodności 

funkcjonujących w Polsce procedur wyborczych i demokratycznych 

mechanizmów.  Przebieg i wyniki wyborów samorządowych 2018 roku nie 

budzą żadnych wątpliwości wśród zdecydowanej większości wyborców. Aż 

84% ankietowanych (i aż 91% głosujących) oceniło, że wyniki wyborów 

samorządowych są wiarygodne, 14% nie miało zdania, a tylko 3% miało 

większe lub mniejsze wątpliwości.  Oceny te są tym bardziej optymistyczne, że 

przed czteroma laty aż jedna czwarta respondentów kwestionowała 

wiarygodność poprzednich wyborów. Nie wierzyła w fałszowanie wyników, ale 

uważała jednak, że uchybienia i nieprawidłowości w trakcie wyborów 

(książeczki do głosowania, prawie 18% głosów nieważnych, problemy z 

systemem komputerowym i liczeniem głosów, opóźnienia w publikowaniu 

wyników) zniekształciły przebieg i rezultat wyborczy1. Obecnie jedynie 3% 

ankietowanych (wobec 22% w grudniu 2014 roku i 26% w styczniu 2015 roku) 

uważa, że wyniki podane przez PKW  nie są wiarygodne. I co ciekawe, 

przekonanie to dominuje się wśród osób, które nie brały udziału w głosowaniu2. 

Wyniki badań świadczą, iż działania podjęte przez ustawodawcę oraz 

PKW po doświadczeniach z poprzednich wyborów przyczyniły się do wzrostu 

zaufania Polaków do procedur i mechanizmów wyborczych. Społeczna ocena 

organizacyjnej strony wyborów wypada jeszcze lepiej niż ocena ich 

wiarygodności, bo aż 97% ankietowanych, biorących udział w wyborach nie 

zauważyła żadnych nieprawidłowości. Zdecydowana większość nie dostrzegała 

problemów organizacyjnych, a wśród nielicznej grupy wspominającej o  

                                                 
1 Zaufanie do procedur wyborczych, CBOS Komunikat z badań nr 174/2014, Opr. 

Barbara Roguska, Warszawa grudzień 2014. oraz Jeszcze o wiarygodności wyników ostatnich 

wyborów”, CBOS Komunikat z badań nr 13/2015, Opr. Barbara Roguska, Warszawa styczeń 

2015.  
2 O wiarygodności wyników wyborów do sejmików wojewódzkich, CBOS Komunikat z badań 

nr 151/2018, Opr. Barbara Badora, Warszawa  listopad 2018. 
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nieprawidłowościach dominowali najmłodsi (9%) i najstarsi wyborcy (6%)1. 

Narzekano przede wszystkim na kolejki przy urnach, brak intymności przy 

skreśleniach na kartach do głosowania oraz trudności komunikacyjne 

niepełnosprawnych2.  

 

Przebieg ostatnich wyborów samorządowych wpłynął również na wzrost 

pozytywnych opinii Polaków o generalnym funkcjonowaniu mechanizmów i 

procedur wyborczych w naszym kraju. Jest to tym bardziej budujące, iż wolne i 

uczciwe wybory, stanowią fundament systemu demokratycznego. Podjętą w 

badaniach3 podstawę społecznej oceny systemu wyborczego stanowił stosunek 

Polaków do pięciu kwestii. Po pierwsze, czy wyborcy mają możliwość 

prawdziwego wyboru, czyli  mają spośród kogo wybierać? Zdecydowana 

większość ankietowanych, bo aż 87% pozytywnie oceniła możliwość wyboru. 

W 2014 roku twierdziło tak tylko 73% respondentów. W stosunku do 

wcześniejszych badań4 wzrosły odsetki osób twierdzących, że zawsze mają 

wybór (z 32% do 47%) oraz bardzo często mają wybór (z 19% do 23%), spadł 

natomiast odsetek osób uważających, że raczej mają wybór (z 22% do 17%). 

Radykalnie (z 18% do 6%) zmniejszyła się także ilość osób odczuwający brak 

możliwości wyboru swoich reprezentantów. Po drugie, czy głosy są uczciwie 

liczone? Tu również zdecydowana większość respondentów (83%, wzrost o 

14%) pozytywnie oceniła wiarygodność liczenia głosów. Przybyło 

przekonanych, że zawsze (z 29% do 42%) i że bardzo często (wzrost z 17% do 

23%), ubyło natomiast tych, którzy uważali, że raczej często (z 17% do 23%) i 

podważających wiarygodność liczenia  (ubytek 1 15% do 4%). Po trzecie, jak 

oceniano uczciwość przedstawicieli komisji wyborczych? Także w tym 

przypadku wzrósł odsetek pozytywnie oceniających  uczciwość członków 

                                                 
1 Społeczna ocena organizacyjnej strony wyborów samorządowych, CBOS Komunikat z 

badań nr 159/2018, Opr. Barbara Badora, Warszawa  grudzień 2018. 
2 Sporadyczne nieprawidłowości wykazane w badaniach dotyczyły: braku miejsca w lokalu;   

ochrony danych osobowych; błędów komisji przy wydawaniu kart; trudnościami osób 

niepełnosprawnych lub nieposiadającymi meldunku; braku wywieszonej informacji o 

skreśleniu kandydata; skreślenia kandydata z listy na kilka godzin przed głosowaniem;  

niezrozumiałego spisu wyborców; agitacji wyborczej w pobliżu lokalu wyborczego; 

powołania niekompetentnych osób do komisji wyborczej; czasu oczekiwania na odbiór 

protokołów i materiałów wyborczych przez komisję okręgową.  
3 Ocena funkcjonowania demokratycznych mechanizmów i procedur wyborczych w 

Polsce, CBOS Komunikat z badań nr 162/2018, Opr. Barbara Badora, Warszawa grudzień 

2018. 
4 Zaufanie do procedur wyborczych, CBOS Komunikat z badań nr 174/2014, Opr. Barbara 

Roguska, Warszawa grudzień 2014 
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komisji wyborczych z 70% do 79%. Z 47% do 58% przybyło osób 

przekonanych, że zawsze i bardzo często są oni uczciwi, a z 14% do 4% było 

przeświadczonych o ich nieuczciwości. Po czwarte, czy głosujący są 

przekupywani? W stosunku do 2014 roku znacząco przybyło przekonanych, że 

w Polsce nigdy nie dochodzi do przekupywania wyborców (wzrost z 21% do 

30%), a z 19% do 14% zmalał odsetek przeświadczonych o korumpowaniu 

elektoratu1. Piątą kategorią, o która zapytano był obiektywizm telewizyjnego 

przekazu. Stosunek Polaków do tej kwestii cechuje wyjątkowy sceptycyzm. 

Zdaniem zdecydowanej większości respondentów telewizyjne programy 

informacyjne faworyzują rządzącą partię. Odnotować tu można niepokojący 

wzrost z 54% w 2014 do 67% w 2018 roku. Co więcej, najwyższy wzrost 

odnaleźć można wśród odpowiedzi, że telewizja faworyzuje rządzących zawsze 

i bardzo często (wzrost z 28% do 46%).  O przynajmniej częściowym 

obiektywizmie telewizyjnego przekazu przekonanych jest tylko 17%, ale i tak 

oznacza to znaczący spadek w porównaniu z 2014 rokiem (31%). Warto przy 

tym zauważyć, że odbiór telewizyjnego przekazu uzależniony jest od poglądów 

politycznych badanych. Faworyzowanie rządzących rzadziej dostrzegają 

zwolennicy prawicy i sympatycy obozu rządzącego. Zwolennicy lewicy, 

sympatycy opozycji i osoby deklarujące się jako neutralne politycznie 

zdecydowanie bardziej kwestionują obiektywizm nadawców telewizyjnych. W 

tych środowiskach aż 86% badanych było przekonanych, że w czasie wyborów 

samorządowych telewizyjne programy informacyjne faworyzowały rządzącą 

partię2. Mimo dostrzegania przez respondentów niebezpiecznego zjawiska, 

jakim jest brak telewizyjnego obiektywizmu, ogólna ocena mechanizmów 

wyborczych wypada jednak pozytywnie. W społecznym odczuciu: głosujący 

mają autentyczny wybór, wyniki wyborów są wiarygodne, członkowie komisji 

wyborczych uczciwi, organizacja wyborów jest sprawna, a przypadki korupcji 

politycznej sporadyczne.   

 

 

 

                                                 
1 Wyborcy zatem nie potraktowali w kategoriach korupcji politycznej lub też nie zauważyli, 

że w wyborach samorządowych w 2018 po raz pierwszy partia rządząca wykorzystała w 

kampanii posiadaną władzę, sugerując w przyszłości uzależnienie otrzymywania środków 

przez dany region w zależności od wybranych w nim władz samorządowych. Zob. Mariusz 

Janicki, Wiesław Władyka. 7 znaków polskiej polityki. „Polityka”. 51/52 (3191), 19 grudnia 

2018, s. 26–28. 
2 Ocena funkcjonowania demokratycznych mechanizmów i procedur wyborczych w Polsce, 

CBOS Komunikat z badań nr 162/2018, Opr. Barbara Badora, Warszawa grudzień 2018. 
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Podsumowanie 

1. Stosunek do kolejnych reform samorządowych z 1998/1999, 2002 i 2018 

roku wskazuje na wyraźną ambiwalencję postaw i społecznych ocen, ale też 

zmienia się wraz z upływem czasu. Wzrasta ilość zwolenników 

przeprowadzanych zmian, maleje natomiast ilość przeciwników. 

2. Dla Polaków wszystkie wybory organów przedstawicielskich są ważne, 

ale najważniejsze są wybory samorządowe. Wśród nich za najbardziej istotne 

uznają wybory włodarzy oraz radnych miasta lub gminy. W znacznie mniejszym 

stopniu liczą się wybory do rady powiatu i sejmiku województwa. Wskazania 

takie mogą świadczyć o rozumieniu istoty samorządowej formy zorganizowania 

wspólnot lokalnych.  

3. Dla połowy wyborców, głównym celem był wybór najlepszych 

kandydatów do władz samorządowych, dla drugiej połowy jednak wybory te nie 

miały jedynie lokalnego znaczenia. Stanowiły również okazją do wyrażenia 

swojego stosunku do zmian politycznych  zachodzących w kraju. 

4. Najbardziej spersonalizowane były wybory włodarzy i radnych gminnych. 

Szczególnie w małych miejscowościach przy decyzjach wyborczych kierowano 

się głównie cechami osobowymi i doświadczeniem kandydatów. W społecznej 

ocenie (zgodnej z wynikami wyborczymi i opiniami eksperckimi) proces 

polityzacji wyborczej nasilał się w ośrodkach wielkomiejskich oraz przy 

wyborach do sejmików  

5. Badanie preferencji partyjnych w wyborach do sejmików wskazywało, że 

wraz ze zbliżającymi się wyborami spadał odsetek wyborców niemających 

określonych preferencji wyborczych i powoli stabilizował się ranking poparcia 

politycznego, sygnalizując wyraźną polaryzację sympatii. 

6. W stosunku do poprzednich wyborów zaobserwować można było 

nasilenie przedwyborczej aktywności politycznej w Internecie. Bardziej jednak 

w wymiarze informacyjnym niż deliberacyjnym i partycypacyjnym.  

7. Polacy interesowali się wyborami samorządowymi, co uwidaczniało się 

rekordowo wysokiej mobilizacji, rekordowej frekwencji wyborczej, a w  

przypadku niegłosujących we wzroście absencji wymuszonej i spadku absencji 

intencjonalnej. Co więcej, niegłosujący  w większym stopniu niż poprzednio 

usprawiedliwiali swoją nieobecność. Może to świadczyć, o utrwalaniu się 

republikańskiego modelu partycypacji, w którym postrzeganie sytuacji jako 

nadzwyczajnej implikuje wzrost aktywności obywatelskiej. 



193 

 

8. Badania wykazały lekką przewagę motywacji pozytywnych nad 

negatywnymi oraz przewagę kryterium lokalnego i obywatelskiego nad 

kryterium partyjnym.  

9. Zainteresowanie wyborami nie wygasło po ich przeprowadzeniu. 

Znajomość mandatariuszy nigdy wcześniej nie osiągnęła tak wysokiego 

poziomu. Co więcej, Polacy w większości zadowoleni byli z wyników, a za 

zwycięzcę większość uznawała PiS. Wskazania są jednak niejednoznaczne i 

silnie uzależnione od sympatii politycznych.  

10. Społeczna ocena wiarygodności wyników organizacyjnej strony wyborów 

była bardzo wysoka. Oznacza to, że działania podjęte przez ustawodawcę oraz 

organy wyborcze (po doświadczeniach z poprzednich wyborów)  przyczyniły 

się do wzrostu zaufania Polaków do wyborów.  

11. Przebieg ostatnich wyborów samorządowych wpłynął również na wzrost 

pozytywnych opinii Polaków o generalnym funkcjonowaniu mechanizmów i 

procedur wyborczych. W społecznym odczuciu: głosujący mieli autentyczny 

wybór, wyniki wyborów były wiarygodne, członkowie komisji wyborczych 

uczciwi, organizacja wyborów była sprawna, a przypadki korupcji politycznej 

sporadyczne. 

12. Polacy jednak dużo częściej niż poprzednio kwestionowali obiektywizm 

nadawców telewizyjnych. Zdaniem zdecydowanej większości respondentów 

telewizyjne programy informacyjne są stronnicze i faworyzują rządzącą partię. 

Reasumują, należy podkreślić, iż konflikty i podziały polityczne wywarły 

piętno na przebiegu i wynikach wyborczych, jednakże ubiegłoroczne wybory 

samorządowe nie wpłynęły znacząco na społeczne oceny samorządności 

terytorialnej oraz demokracji lokalnej.  Samorząd terytorialny w dalszym ciągu 

może pochwalić się kapitałem zaufania publicznego, pozytywne oceny uzyskuje 

działalność władz lokalnych i jakość życia mieszkańców, mieszkańcy mają 

poczucie wpływu na sprawy lokalne, z nowo wybranymi mandatariuszami 

wiąże się duże nadzieje, a sygnalizowane badaniami poczucie niedosytu 

świadczyć może jedynie o  drzemiącym  w samorządzie potencjale 

niewykorzystanych możliwości. 

 

Bibliografia 

25 lat państwa obywatelskiego. Społeczne oceny samorządności 

terytorialnej, CBOS Komunikat z badań nr 69/2015, Opr. Natalia Hipsz, 

Warszawa listopad 2016. 



194 

 

Co zmieniło się w naszej miejscowości, CBOS Komunikat z badań nr 

92/2018 , Opr. Agnieszka Cybulska, Warszawa  lipiec 2018. 

Decyzje wyborcze w wyborach samorządowych 2018, CBOS Komunikat z 

badań nr 11/2019, Opr. Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, Warszawa  

styczeń 2019. 

Jeszcze o wiarygodności wyników ostatnich wyborów”, CBOS Komunikat z 

badań nr 13/2015, Opr. Barbara Roguska, Warszawa styczeń 2015. 

Kryteria wyboru radnych do rady gminy lub miasta w wyborach 2018, 

CBOS Komunikat z badań nr 139/2018, Opr. Krzysztof Pankowski, Warszawa 

październik 2018. 

Motywy głosowania w wyborach samorządowych 2018, CBOS 

Komunikat z badań nr 165/2018, Opr. Agnieszka Cybulska, Krzysztof 

Pankowski, Warszawa grudzień 2018. 

O nieufności i zaufaniu, CBOS Komunikat z badań nr 35/2018, Opr. 

Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, Warszawa marzec 2018, s. 2 i 3. 

O mobilizacji wyborców przed wyborami samorządowymi, CBOS 

Komunikat z badań nr 137/2018, Opr. Barbara Badora, Warszawa październik 

2018. 

O wiarygodności wyników wyborów do sejmików wojewódzkich, CBOS 

Komunikat z badań nr 151/2018, Opr. Barbara Badora, Warszawa  listopad 

2018. 

Ocena funkcjonowania demokratycznych mechanizmów i procedur 

wyborczych w Polsce, CBOS Komunikat z badań nr 162/2018, Opr. Barbara 

Badora, Warszawa grudzień 2018. 

Oceny działalności instytucji publicznych, CBOS Komunikat z badań nr 

40/2018, Opr. Michał Feliksiak, Warszawa marzec 2018, 

Oceny działalności parlamentu, prezydenta i władz lokalnych, CBOS 

Komunikat z badań nr 136/2018, Opr. Michał Feliksiak, Warszawa  październik 

2018. 

Oceny działalności parlamentu, prezydenta, władz lokalnych i mediów, CBOS 

Komunikat z badań nr 50/2018, opr. Michał Feliksiak, Warszawa kwiecień 

2018. 

Oceny władz samorządowych oraz ich kompetencji, CBOS Komunikat z 

badań nr 82/2018, Opr. Krzysztof Pankowski, Warszawa czerwiec 2018. 

Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed 

wyborami samorządowymi, CBOS Komunikat z badań nr 160/2018, Opr. 

Michał Feliksiak, Warszawa  grudzień 2018. 



195 

 

Poczucie wpływu na sprawy publiczne, CBOS Komunikat z badań nr 95/2017, 

Opr. Antoni Głowacki, Warszawa lipiec 2017. 

Poczucie wpływu obywateli na sprawy publiczne, CBOS Komunikat z badań nr 

33/2018 , Opr. Rafał Boguszewski, Warszawa marzec 2018. 

Przyczyny absencji w wyborach samorządowych 2018, CBOS Komunikat 

z badań nr 172/2018, Opr. Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, 

Warszawa  grudzień 2018. 

Społeczna ocena organizacyjnej strony wyborów samorządowych, CBOS 

Komunikat z badań nr 159/2018, Opr. Barbara Badora, Warszawa  grudzień 

2018. 

Stosunek do poselskich propozycji zamian w kodeksie wyborczym, CBOS 

Komunikat z badań nr 175/2017, Opr. Barbara Badora, Warszawa  grudzień 

2017. 

Stosunek do rządu w marcu, CBOS Komunikat z badań nr 39/2018, Opr. 

Beata Roguska, Warszawa marzec 2018. 

Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami, CBOS Komunikat z badań 

nr 46/2018, Opr. Rafał Boguszewski, Warszawa  kwiecień 2018. 

Wybory samorządowe – ich wygrani i zadowolenie Polaków z wyników, 

CBOS Komunikat z badań nr 161/2018, Opr. Marta Bożewicz, Warszawa  

grudzień 2018. 

Wybory samorządowe – znaczenie, gotowość uczestnictwa oraz 

zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli, CBOS Komunikat z badań nr 

21/2018, Opr. Adam Gendźwiłł, Warszawa luty 2018. 

Wybory samorządowe 2018, CBOS Komunikat z badań nr 70/2018, Opr. 

Agnieszka Cybulska, Warszawa  maj 2018. 

Wybory samorządowe 2018, CBOS Komunikat z badań nr 86/2018, Opr. 

Agnieszka Cybulska, Warszawa lipiec 2018. 

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, CBOS Komunikat z 

badań nr132/2018 , Opr. Agnieszka Cybulska, Krzysztof Pankowski, Warszawa  

październik 2018. 

Zaangażowanie Polaków na rzecz społeczności lokalnej, CBOS 

Komunikat z badań nr 74/2018, Opr. Rafał Boguszewski, Warszawa czerwiec 

2018. 

Zainteresowanie wyborami samorządowymi i gotowość udziału w nich, 

CBOS Komunikat z badań nr 59/2018, Opr. Agnieszka Cybulska, Warszawa  

maj 2018. 



196 

 

Zainteresowanie wyborami samorządowymi, deklaracje uczestnictwa i 

preferencje we wrześniu, CBOS Komunikat z badań nr 126/2018, Opr. 

Krzysztof Pankowski, Warszawa wrzesień 2018. 

Zaufanie do procedur wyborczych, CBOS Komunikat z badań nr 174/2014, Opr. 

Barbara Roguska, Warszawa grudzień 2014. 

nota o autorze: 

Ryszard Kozioł - dr nauk humanistycznych o specjalności nauki o 

polityce. Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. KEN w Krakowie. Obszar zainteresowań badawczych związany z 

problematyką demokracji lokalnej, administracji publicznej, samorządności, 

społeczeństwa obywatelskiego, polityki społecznej. 

 

 

Transcendenţa procesului decizional administrativ 

 de la abordarea clasică către cea inovativă 

 

Transcendence of the administrative decisional process from 

classical approach to innovative one 

 

Oleg  Solomon, 

Doctor în ştiinţe administrative, Ministerul Apărării 

 

Rezumat: Pe parcursul ultimelor ani se constată faptul că sectorul public, 

cu precădere administraţia publică se confruntă cu probleme social-economice 

foarte complexe, nestructurate şi nereglementate. Soluţiile aplicate acestor 

probleme nu mai produc rezultate, astfel, acestea perpetuând-se de la o 

guvernare la alta. Metodele utilizate de identificare a soluţiilor, la fel nu 

contribuie la localizarea celor mai adecvate şi potrivite decizii. În acest context, 

apare necesitatea de a revedea modalităţile de desfăşurare a proceselor 

decizionale şi de identificare a celor mai calitative decizii. Astfel, în articolul dat 

vom cerceta modalităţile de îmbunătăţire a proceselor decizionale prin 

introducerea abordărilor de inovare a sectorului public existente în literatura de 

specialitate.   

Cuvinte cheie: sector public, guvern, proces decizional, politici publice, 

inovare, experimentare, eficiență, eficacitate, calitate, ştiinţific, mediul 

academic, instituții de cercetare. 
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Summary: Over the past few years it has been observed that the public 

sector, especially the public administration, faces very complex, unstructured 

and unregulated socio-economic problems. The solutions applied to these 

problems no longer produce results, thus perpetuating from one government to 

another. The methods used to identify solutions also do not help to locate the 

most appropriate and adequate decisions. In this context, there is a need to 

review the ways in which decision-making processes are carried out and the 

identification of the most qualitative decisions. Thus, in this article we will 

explore ways to improve decision-making processes by introducing innovative 

approaches which exist in the literature on the subject. 

Key words: public sector, government, decision-making, public policies, 

innovation, experimentation, effectiveness, efficiency, quality, scientific, 

academic environment, research institutions. 

 

Rezultatele metodelor prin care guvernele se preocupă de subiectele din 

ce în ce mai interconectate, transversale şi globale (schimbările climatice, 

îmbătrânirea populaţiei, excluziunea socială, crima organizată, corupţia ş.a.), de 

problemele nestructurate, neprevizibile şi nereglementate, precum şi de 

necesităţile cetăţenilor, atestă faptul că aceste metode necesită a fi reconsiderate 

[1].  

Majoritatea dintre aceste probleme persistă în timp, iar eforturile 

întreprinse de către guverne pentru a le soluţiona, sunt insuficiente – stare 

suscitată de deficitul abordărilor multidimensionale, precum şi de deprinderile 

guvernelor de a utiliza instrumentele de ieri pentru a administra provocările zilei 

de mâine [2], [3], [4]. Astfel, evoluţia subiectelor multidimensionale menţionate, 

solicită eforturi eterogene şi susţinute pentru dezvoltarea şi implementarea 

inovaţiilor în sectorul public [5, p. 36]. În condiţiile în care cetăţenii nu mai sunt 

satisfăcuţi de nivelul actual de performanţă al actului de guvernare, este evident 

faptul că se necesită reformarea şi inovarea acestuia.  

Potrivit literaturii de specialitate inovarea este o modalitate de a face faţă 

problemelor care nu dispun de soluţii evidente, o formă specifică de a schimba 

continuu, şi o detaşare radicală de trecut. În sectorul public inovarea se asociază 

cu procesul de introducere a elementelor noi în actul de funcţionare a acestuia 

reprezentate de cunoştinţe noi, structuri organizatorice noi, management nou, şi 

care per ansamblu întruchipează discontinuitatea de trecut. 
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Cercetătorii H. Bakhshi, A. Freeman şi J. Potts, analizând „starea de 

incertitudine” actuală a guvernelor, consemnează faptul că o parte din 

legitimitatea guvernării publice ar pute fi obţinută numai prin intermediul 

proceselor decizionale similare celor modelate potrivit experimentelor ştiinţifice 

şi proceselor de descoperire. Astfel, se denotă, că aplicarea abordării 

experimentale, necesară pentru obţinerea inovaţiei este un imperativ al timpului. 

Or experimentarea provoacă cunoştinţele şi experienţa necesară, în scopul de a 

obţine descoperiri şi rezultate noi [7].  

Prin proces decizional administrativ se subînțelege totalitatea activităţilor 

pregătite şi desfăşurate în mod coerent de către factorii decizionali ai 

administraţiei publice pentru elaborarea, fundamentarea şi adoptarea în comun 

cu cetăţenii a unor decizii administrative eficiente şi eficace, care urmează a fi 

implementate, monitorizate şi evaluate potrivit scopului şi obiectivelor 

decizionale proiectate.  

 În mod tradiţional, eşecul politicilor publice era mereu imputat 

etapei de implementare a acestora, însă odată cu dezvoltarea diverselor studii şi 

evaluări, s-a constatat, că eşecul provine şi de la procedurile defectuoase de 

pregătire şi documentare a acestora. Astfel, pornindu-se de la aceste rezultate, au 

fost lansate diverse cercetări pentru a inova metodele şi procedurile de 

dezvoltare a politicilor [8, p. 4]. Prin consecinţă, s-a constatat faptul că inovaţiile 

introduc un mod diferit de a şti şi a cunoaşte în actul de guvernare, astfel creând 

tensiune pentru status quo-ul public [1], [5]. Aceasta invocă imperativul de a 

explora, identifica şi stabili noi principii de luare a deciziilor publice, inspirate 

din progresul tehnologiei digitale, ştiinţelor sociale, experimentarea ştiinţifică, şi 

gândirea creativă.  

Numai un guvern inovativ dispune de capacitatea de a se sincroniza cu 

aspiraţiile cetăţenilor, de a fi eficient şi efectiv în activităţile sale de bază, şi 

capabil de a răspunde prompt la diversele şi schimbătoarele necesităţi ale unei 

societăţi moderne [9, p. 52].  

Ch. Hood într-un raport adresat guvernului Suedez reliefează faptul că în 

contextul prezentelor austerităţi fiscale, guvernele ar putea apela la inovarea 

publică, care poate să furnizeze soluţii mai multe şi mai eficiente, în cuantumul 

aceloraşi resurse publice, sau chiar cu resurse mai puţine, decât să se apeleze la 

alternative politice nepopulare şi împovărătoare (reduceri de bugete şi cheltuieli) 

[8, p.2]. Organizaţiile publice trebuie să fie structurate în baza principiului de 

maximizare a valorii produse pentru clienţi, şi să se focuseze mai mult pe 

inovare, şi nu pe reguli [6, p. 8]. Regulile şi procedurile interne trebuie să creeze 
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condiţiile şi premizele necesare pentru încurajarea şi facilitarea inovaţiilor. Este 

imperios pentru autorităţile publice să conştientizeze faptul că unica sursă 

generatoare de inovaţii este omul, de aceea, investiţiile în resursa umană 

reprezentate de crearea stimulentelor (în special financiare), construirea unei 

culturi organizaţionale propice inovaţiilor şi elaborarea unor norme care să 

prevadă noi metode de lucru - sunt indispensabile.  Concursul naţional pentru 

cea mai bună practică de inovare în managementul public din Polonia, Schema 

de management a ideilor din cadrul Cancelariei Federale Austriece, Premiile de 

excelenţă în managementul din sectorul public din Australia – reprezintă câteva 

dintre cele mai bune practici existente pe plan internaţional cu privire la 

stimularea şi susţinerea eforturilor inovaţionale [14].  

 Demersurile guvernelor trebuie să fie îndreptate spre construirea unei 

infrastructuri potrivite pentru încurajarea inovării, care în final, să constituie un 

ecosistem al inovării sectorului public. În opinia cercetătorului Ch. Bason 

ecosistemul poate fi înălţat prin intermediul a patru schimbări simultane, după 

cum urmează: trecerea de la inovarea din întâmplare către o abordare conştientă 

şi sistematică; substituirea managementului resurselor umane cu procesul de 

construire a capacităţii de inovare la toate nivelele guvernamentale; renunţarea 

la simpla executare a misiunilor şi proiectelor, şi focusarea pe orchestrarea 

proceselor de co-creare, creând noi soluţii împreună cu cetăţenii; şi trecerea de la 

administrarea organizaţiilor publice către conducerea curajoasă a inovaţiei în 

sectorul public, cât şi dincolo de acesta [5, p. 5-6]. Un exemplul relevant în acest 

sens este cazul Spaniei, unde funcţionează Ecosistemul Social şi de Cunoştinţe, 

responsabil de elaborarea şi diseminarea inovaţiilor în sectorul public [14, p. 72] 

Actualmente, şefii guvernelor recunosc faptul că nu mai este suficient să 

aştepţi şi să speri la momente de sclipire şi inspiraţie întâmplătoare pentru a 

obţine progrese, ci trebuie în mod perpetuu şi consecvent să identifici metode şi 

instrumente inovative pentru a soluţiona problemele complexe şi transcendente 

[5, p. 7-34]. Cele mai multe dintre acestea, dispun de unele unităţi speciale sau 

agenţii, care sunt responsabile de dezvoltarea şi promovarea inovaţiei. Modelul 

acestora variază foarte mult, şi poate include agenţii independente, grupuri 

think-tanks, precum şi unităţi speciale ce se regăsesc în centrul guvernului [10]. 

Statele în care astfel de entităţi de inovare există şi produc rezultate pot fi 

prezentate după cum urmează: Reţeaua agentului de schimbare guvernamentală 

din Finlanda, Reţeaua de învăţare a inovaţiei din Belgia, Academia Federală de 

Administraţie Publică din Austria, MindLab situat în centrul guvernului din 

Danemarca, Futurs Public situat în centrul oficiului prim-ministrului din Franţa, 
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Inovvation Lab din Irlanda de Nord, Agenţia de inovare Vinnova din Suedia, 

Agenţia de inovare Sitra din Finlanda [14, p. 72-154]. 

Carta albă cu privire la modernizarea Guvernului din Marea Britanie 

subliniază necesitatea ca factorii de decizie să fie flexibili şi inovatori, dispuşi să 

pună la îndoială modalităţile existente de soluţionare a problemelor, şi să creeze 

un mediu în care noile idei ar putea izvorî şi ar fi testabile [11, p.63]. În acelaşi 

context cercetătorul Kanter susţine că gândirea caleidoscopică este o metaforă 

potrivită pentru procesul creativ de elaborare a deciziilor, caracterizat de 

capacitatea de a rearanja fragmentele în noi modele, şi a imagina o nouă realitate 

în aceste modele. Prin urmare, persoanele cu cea mai mare probabilitate de aşi 

exercita gândirea creativă sunt cei care dispun de cea mai bună viziune 

caleidoscopică, cei care pot aduce cel mai bogat set de idei pentru o anumită 

problemă. O astfel de viziune extinsă poate fi instituţionalizată prin design 

organizaţional şi prin proiectarea corectă a posturilor [12, p. 30].  

Diminuarea şi eliminarea ineficienţii instituţionale şi a disipărilor de 

resurse, la fel constituie imperativele timpului prezent şi viitor, care solicită 

metode şi instrumente inovative. Prin consecinţă, învăţarea şi inovarea urmează 

a deveni factorii-cheie pentru eficientizarea proceselor decizionale 

guvernamentale, şi pentru modernizarea sectorului public [10], [13].  

Inovarea implică realizarea de prototipuri şi experimente bazate pe o 

gamă largă de cunoştinţe ştiinţifice şi practici internaţionale. Însă din 

considerentul că sectorul public nu dispune de astfel de capacităţi, guvernele şi 

administraţiile publice trebuie să fie orientate mai mult spre crearea condiţiilor 

de inovare pentru alte structuri şi organizaţii [11, p. 30]. Crearea condiţiilor sau 

facilitarea activităţii altor instituţii în vederea soluţionării problemelor complexe 

utilizând metode inovative şi de adaptare, reprezintă viitorul proceselor de 

elaborare judicioasă a bunelor politici. În opinia cercetătorilor M. Hallsworth, S. 

Parker şi J. Rutter, procesul de elaborare a politicilor nu utilizează gândirea 

externă. Există dovezi suficiente pentru a crede că elaborarea deciziilor 

guvernamentale poate fi îmbunătăţită prin importarea în interiorul sectorului 

public a mai multor surse de expertiză şi experţi externi, capabili de a provoca 

gândirea guvernamentală şi ministerială [11, p. 46]. De aceea, guvernul şi 

autorităţile administraţiei publice ar trebuie să dispună de contracte permanente 

cu mediul academic şi instituţiile de cercetare, în vederea încorporării 

produselor ştiinţifice, cercetătorilor şi experţilor exteriori în cadrul echipelor de 

proiectare a politicilor [11, p. 31].  
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Totuşi dincolo de faptul că guvernarea trebuie să creeze condiţii de 

inovare pentru alte instituţii şi organizaţii, aceasta necesită să dispună şi de 

propria capacitate de inovare. Prin urmare, se impun în mod stringent 

proiectarea şi desfăşurarea diverselor acţiuni pentru a promova şi introduce 

inovarea în activitatea sectorului public. Potrivit literaturii de specialitate cele 

mai recomandate acţiuni sunt următoarele: finanţarea publică a unităţilor de 

cercetare pentru soluţionarea unor probleme speciale; proiectarea unităţilor de 

funcţii responsabile de desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în cadrul guvernului, 

ministerelor şi altor autorităţi publice administrative; autorizarea în baza 

contractelor a consultanţilor externi în vederea desfăşurării cercetărilor specifice 

[15]; precum şi încurajarea contestabilităţii politicilor prin diversificarea surselor 

de consiliere [16].   

Colaborarea dintre diverşi actori cu cunoştinţe, experienţă şi resurse 

relevante, pot crea metode noi de a înţelege problemele de politici, de a dezvolta 

idei creative noi, de a testa şi evalua funcţionalitatea ideilor inovative selectate, 

precum şi a disemina aceste inovaţii entităţilor publice [8, p. 4]. Această formă 

de colaborare în literatura de specialitate este definită guvernarea de reţea. 

Guvernarea de reţea reprezintă instituţionalizarea temporară a unui forum de 

actori interdependenţi, dar în acelaşi timp independenţi şi autoguvernaţi din 

punct de vedere operaţional, care colaborează în baza eforturilor partajate pentru 

a realiza obiective negociate ce contribuie la realizarea unui scop public la o 

anumită perioadă de timp determinată [8, p. 5]. Avantajul reţelelor de guvernare 

în comparaţie cu alte forme de guvernare este determinat de faptul că prezenţa 

interdependenţei şi a obiectivelor negociate asigură ca actorii să fie foarte 

motivaţi şi determinaţi pentru a realiza obiectivele partajate  [8, p. 6].  

 Datorită guvernelor laburiste, care îşi doreau să redea actului de 

guvernare o nouă imagine şi dimensiune de percepţie, prin modernizarea 

acestuia, substituind procesul ideologic de elaborare a politicilor, cu cel bazat pe 

raţionalitate [17] a fost modelată şi dezvoltată paradigma intitulată elaborarea 

deciziilor în baza evidenţelor (evidence-baced decision making process). 

Afirmaţia ex-prim-ministrului Tony Blair „ceea ce contează este ceea ce 

funcţionează”, a devenit piatra de temelie pentru eforturile guvernului de a 

moderniza procesele de elaborare a politicilor guvernamentale [18]. Scopul 

abordării constă în oferirea în mod sistematic a soluţiilor care funcţionează, ca 

ulterior, acestea să fie aplicate în practică. Odată cu apariţia primelor rezultate 

concludente, aceasta a devenit o aspiraţie modernă şi o abordare atractivă 

preocupată de elaborarea unor politici inovative şi eficiente [17], [16]. 
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Abordarea procesului decizional prin prisma evidenţelor de înaltă calitate, este 

congruentă cu accentul modern plasat pe soluţionarea problemelor pe cale 

raţională cu orientări pe diagnoze precise şi cunoştinţe derivate din legăturile de 

cauzalitate [16]. Noua abordare reprezintă o trecere de la politicile elaborate în 

baza opiniilor, la politicile pregătite în baza unui proces bazat pe o abordare mai 

riguroasă, mai raţională, care adună, evaluează critic, şi foloseşte dovezi 

ştiinţifice de înaltă calitate. Dovezile utilizate în cadrul procesului de 

fundamentare a deciziilor trebuie să fie bazate pe probe şi argumente 

sistematice, rezultate din cercetările ştiinţifice. Astfel termenul evidenţă 

(dovadă) include toate tipurile de probe, cu condiţia ca acestea au fost colectate 

printr-un proces sistematic. Acestea includ investigaţiile şi evaluările critice, 

construirea teoretică, colectarea datelor, analiza, cercetarea, dovezile empirice 

[17], cunoştinţele expertizate, cercetările publicate, statisticile, rezultatele 

consultărilor cu părţile interesate, rezultatele evaluărilor anterioare de politici, 

rezultatele modelelor statistice şi economice, etc. În cadrul procesului de 

selectare a dovezilor, guvernele trebuie să ia în consideraţie dacă dovezile sunt 

precise, obiective, credibile, relevante, disponibile, înrădăcinate, şi practice [17, 

p. 1-2].  

O coordonare orizontală mai bună a politicilor publice reprezintă o altă 

tendință inovativă în cadrul sistemului de administraţie publică. Studiile de caz 

demonstrează faptul, că implantarea unei coordonări orizontale mai eficiente 

între organizaţiile sectorului public, contribuie la reducerea disipărilor de resurse 

publice şi a ineficienţelor instituţionale, şi dispune de repercusiuni motivaţionale 

directe asupra modalităţilor de inovare în vederea soluţionării problemelor 

complexe [12]. În literatura de specialitate existat două abordări generale cu 

privire la orizontalitatea politicilor publice [12]. Prima abordare comportă un 

caracter managerial în esenţă, şi utilizează anumite instrumente şi proceduri 

pentru a creşte raţionalitatea instrumentală bazată pe cele mai bune dovezi 

disponibile. Cealaltă abordare dispune de un aspect mai politic, apreciind 

emulaţia şi conflictul politic ca elemente esenţiale, inevitabile şi necesare în 

procesul de elaborare a politicilor. Orizontalitatea administrativă pură, fără un 

angajament politic paralel este puţin probabilă să fie de succes. Pe de altă parte, 

politicienii vor coopera cu mult mai dificil cu ministerele, dacă structurile şi 

procedurile administrative ale acestora rămân foarte rigide şi vertical ierarhizate. 

Prin urmare, se constată faptul că numai combinarea judicioasă a elementelor 

politice cu cele tehnocratice poate suscita procese decizionale administrative de 

succes.  
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În final concluzionăm faptul că inovarea proceselor decizionale 

administrative nu mai este o opţiune la care s-ar putea apela funcţie de timpul şi 

resursele disponibile, ci este un imperativ al prezentului, determinat de 

caracterul complex şi multistratificat al problemelor sociale şi economice la care 

administraţia trebuie să genereze soluţii inovative şi cuprinzătoare.  

Inovarea poate ajunge în sectorul public doar dacă vor fi create condiţii şi 

premise necesare pentru facilitarea şi susţinerea inovaţiei, dacă unicul catalizator 

de idei noi, adică resursa umană va fi stimulată şi încurajată pentru a reinventa 

procesele şi metodele aplicate, dacă se va conştientiza că cunoştinţele reprezintă 

o veritabilă putere, şi că ideile inovative izvorăsc doar din eforturi conjugate. La 

fel de important este şi instituţionalizarea unei unităţi structurale distincte 

responsabilă de organizarea, conducerea şi facilitarea procesului de inovare 

publică, fie la nivel central sau la nivel central şi local, fie în cadrul puterii 

executive sau în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale.  
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Aspecte teritoriale ale calității populației în Republica 

Moldova 
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INTRODUCERE 

Dezvoltarea continuă a unui stat este foarte importantă, și anume 

dezvoltarea sub toate aspectele (social, economic, cultural) și pe întreg teritoriul 

acesteia. De aceea studiul teritorial își pune amprenta de fiecare dată cu 

importanța sa majoră, mai cu seamă de cunoaștere a diferențelor 

geodemografice, ceea ce reprezintă un cadru de cunoaștere indispensabil pentru 

particularitățile specifice ale populației. 

La etapa contemporană rolul intelectual, profesional și cultural al mebrilor 

societății sunt foarte importante în dezvoltarea societății în întregime. Aceste 

resusre umane, însă, nu pot fi dezvoltate separat de regiunea unde acestea se 

nasc, cresc și activează. Organizarea teritorială rațională este una dintre cele mai 

importante laturi ale dezvoltării sociale și economice a oricărui stat. În acest 

sens importanța studiului regional al calității populației este major, deoarece 

baza calitativă a societății reprezintă factorul principal în dezvoltarea oricărui 

stat, mai cu seamă a Republicii Moldova.  
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MATERIALE ȘI METODE 

Studiul teritorial al calității populației analizează fiecare componentă a 

calității populației pe categoria raioanelor și scoate în evidență punctele forte și 

cele slabe pentru fiecare regiune de dezvoltare, și chiar raion. Acest fapt servește 

ca bază în determinarea sau cercetarea cauzelor ce au determinat astfel de 

diferențieri. Factorii generali pentru întreaga țară nu întodeauna corespund cu 

cazuri aparte în diferite regiuni ale țării, de aceea studiul teritorial în acest caz îl 

va completa pe cel evolutiv la nivel de întreaga țară.  

Printre metodele specifice utilizate se regăsește metoda statistică, care a 

fost utilizată pentru a da valoare numerică calității populației, pe categoria 

raioanelor din Republica Moldova. Fiecare parte - componentă a calității 

populației (demografică, sănătate, educație, cultură), au fost analizate separat 

prin determinarea indicilor structurali ai acestora (indicele dezvoltării 

demografice, indicele sănătății, indicele educației și indicele culturii). Acești au 

fost determinați, utilizând formula: 

    Jij=1-  , [1, p. 61] 

unde, Jij – indicele structural al unui indicator de calitate într-o regiune, 

 – valoarea indicatorului dat într-o regiune,  – valoarea optimală a 

indicatorului dat,  – valoarea minimă a inidcatorului dat  

În baza datelor obținute prin calcularea indicelor pentru fiecare categorie, 

este determinat indicele calității populației. Acesta reprezintă media aritmetică a 

valorilor indicilor menționați mai sus, metodă bazată pe argumentarea autorului 

A.A. Sargadov, care menționează în unul dintre articolele sale, că media 

aritmetică este o metodă mult mai relevantă în cazul analizei nivelului calitativ 

al populației, deoarece va descrie aspectele cheie ale activităților vitale ale 

populației mult mai complet și va reflecta componentele reproducerii populației 

mult mai clar [2, p. 181] 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Unele dintre principalele rezultate ale studiului reprezintă analiza 

regională a nivelului calitativ al populației, prin prisma indicelui calității 

populației, la fel schimbările regionale în timp. Pentru aceasta studiul teritorial 

este realizat pentru doi ani de referință, și anume 2010 și 2016. 

În aspect teritorial, indicele calității populației se caracterizează prin 

diferențieri pestrițe de la o regiune la alta, dar și de la un raion la altul, cu 

prevalarea valorilor medii ale indicelui calității populației, ceea ce urma să se 

confirme reeșind din valorile medii la nivel de țară. 
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În cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord se înregistrează în majoritate valori 

scăzute ale indicelui calității populației spre medii, adică majoritatea raioanelor 

înregistrează valori de peste 0,400 unități spre 0,500 unități pentru anul 2010 

(tabelul 1). Pentru anul 2016 valorile indicelui în această regiune scad ușor, 

înregistrând valori mai mici practic în toatele raiaonele, cu excepția municpiului 

Bălți. Cele mai mici valori sunt înregistrate în raionul Ocnița – 0,406 unități 

pentru anul 2010 și 0,280 unități pentru anul 2016. Această scădere bruscă se 

datorează valorilor în scădere ale indicelui dezvoltării demografice, dar și ale 

indicelui culturii. Scăderea valorii indicelui dezvoltării demografice este 

influențată de situația demografică mai complicată în Regiunea de Nord a țării, 

cu precădere cu valori în creștere ale ratei mortalității, influențate de un proces 

mai accentuat de îmbătrânire demografică și migrație în această regiune. 

Valoarea în scădere a indicelui culturii este influențată de activitatea culturală în 

diminuare, prin scăderea interesului persoanelor pentru astfel de activități, dar și 

lipsa susținerii de a fi organizate diferite activității culturale în țară, majoritatea 

concentrându-se în limitele regiunii centrale a țării și municipiului Chișinău.  

Cele mai mai mari valori din regiune, adică valori medii se înregistrează 

în raioanele Sângerei și Bălți. Bălți reprezintă un centru economic important în 

partea de nord a țării, dar și Sângerei este localizat în apropiere de acesta, ceea 

ce favorizează înregistrarea valorilor calității populației relativ mai mari pentru 

acest raion. 

Spre partea centrală a țării, în cadrul Regiunii de Dezvoltare Centru 

valoarea indicelui calității populației crește ușor, cu prevalarea raioanelor unde 

valoarea indicelui este cuprinsă în limitele medii (tabelul 1), cu cele mai mare 

valoare înregistrată în municipiul Chișinău – 0,734 unități în anul 2010. Cauzele 

sunt evidente, deoarece Chișinău reprezintă cel mai important centru economic, 

cultural și social în țară, cu o concentrare mare a numărului populației în această 

zonă. De remarcat este, totuși, că valoarea indicelui calității și în municipiul 

Chișinău este în limite medii spre ridicate, dar încă nu a depășit valoarea înaltă a 

indicelui calității populației, ceea ce demonstrează un nivel mediu al calității 

populației inclusiv în cadrul celui mai polarizat oraș sau municipiu din țară. 

Pentru anul 2016 se înregistrează, la fel, în majoritate valori medii ale indicelui, 

cu o ușoară scădere a valorilor practic pentru toate raioanele din această regiune 

cu excepția raioanelor Ungheni, Telenești și Șoldănești, unde valoarea indicelui 

crește nesemnificativ (tabelul 1). În municipiul Chișinău indicele crește foarte 

puțin, cu numai 0,003 unități, înregistrând 0,737 unități pentru anul 2016. 
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Tabelul 1. Indicele calității populației în Republica Moldova, 2010, 

2016, unități 

Raioane Indicele 

calității 

populației, 

2010 

Indicele 

calității 

populației, 

2016 

Raioane Indicele 

calității 

populației, 

2010 

Indicele 

calității 

populației, 

2016 

M.Chișinău 0,734 0,737 Ialoveni 0,552 0,551 

Anenii Noi 0,516 0,452 Leova 0,589 0,489 

Basarabeasca 0,393 0,283 M.Bălți 0,519 0,509 

Briceni 0,444 0,364 Nisporeni 0,499 0,483 

Cahul 0,593 0,559 Ocnița 0,406 0,280 

Călărași 0,421 0,384 Orhei 0,493 0,424 

Cantemir 0,538 0,612 Rezina 0,580 0,453 

Căușeni 0,557 0,518 Râșcani 0,488 0,427 

Cimișlia 0,395 0,285 Sângerei 0,561 0,577 

Criuleni 0,551 0,541 Șoldănești 0,486 0,517 

Dondușeni 0,351 0,392 Soroca 0,491 0,474 

Drochia 0,468 0,383 Ștefan 

Vodă 

0,597 0,484 

Dubăsari 0,537 0,529 Strășeni 0,511 0,474 

Edineț 0,467 0,437 Taraclia 0,610 0,478 

Fălești 0,540 0,472 Telenești 0,496 0,512 

Florești 0,488 0,452 Ungheni 0,550 0,561 

Gloden i 0,501 0,386 UTA 

Găgăuză 

0,573 0,525 

Hâncești 0,399 0,374    

 

Sursa: calculat de autor 

Regiunea de dezvoltare Sud cuprinde raioane unde nivelul calității 

populației este în majoritar mediu, cu valori cuprinse între 0,500-0,799 unități. 

Numai 2 raioane înregistrează în anul 2010 valori scăzute: Basarabeasca și 

Cimișlia. Basarabeasca este raionul cel mai mic ca suprafață, respectiv, cu un 

număr mic al populației și cu probleme mai accentuate demografice, dar și a 

domeniului de sănătate, ceea ce determină valorile mici și foarte mici ale 

indicelui calității populației (0,393 unități – anul 2010 și 0,283 unități – anul 

2016). Pentru anul 2016 valorile sunt în scădere pentru toate raioanele din 

regiune, cu excepția raionului Cantemir (0,612 unități). Raionul Cantemir 
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înregistrează indici demografici mai ridicați pentru ultima perioadă de timp, la 

fel și indicele sănătății înregistrează valori în creștere pentru anul 2016 față de 

anul 2010. 

Per ansamblu, în Republica Moldova, atât pentru anul 2010, cât și 2016 

prevalează raioanele cu valori medii și scăzute ale indicelui calității populației 

sau ale potențialului calitativ al populației statului. Aceste valori dovedesc încă o 

dată situația demografică dificilă, la fel, și din sistemele de sănătate, educație, 

dar și cultură. În fiecare dintre aceste domenii există diferite probleme, care 

necesită o implicare adecvată, cu scopul de a îmbunătăți situația. În studiul 

regional se remarcă problemele pe fiecare dintre segmentele menționate la nivel 

de unități administrative. În așa fel, pot fi luate măsuri diferențiate la nivel 

regional. Deseori, strategia unică, pentru întreg teritoriul țării trebuie completată 

cu strategii regionale pentru a obține rezultate cât mai bune, indiferent de 

domeniul de acțiune. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

În baza studiului realizat pot fi concluzionate următoarele: 

• Calitatea populației în Republica Moldova se încadrează în limitele 

valorilor medii, cu diferențieri semnificative de la o regiune la alta; 

• Regiunea de Dezvoltare Centru înregistrează valorile cele mai înalte ale 

calității populației la nivel de țară, polarizate de muncipiul Chișinău și raioanele 

din proximitatea acestuia, cu majoritatea raioanelor unde se înregistrează valori 

medii și joase ale nivelului calitativ al populației; 

• Regiunea de Dezvoltare Sud înregistrează valori diferențiate, cu 4 raioane 

unde valorile indicelui calității populației se încadrează în limite medii, 3 

raioane – valori scăzute și 2 raioane - valori foarte scăzute; 

• Regiunea de Dezvoltare Nord înregistrează cele mai mici valori, cu 

majoritatea raioanelor, unde valorile indicelui calității populației sunt joase, 

foarte joase și medii; 

• Necesitatea elaborării de strategii și politici este strigentă, cu implicarea 

obligatorie a analizei regionale a problemelor, astfel ca strategiile și politicele să 

fie lucrative pentru întreg teritoriul țării; 

• Dezvoltarea regională este unul dintre aspectele cheie de evoluție a țării, 

unde componenta demografică joacă unul dintre principalele roluri.  
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Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie 

sytuacji osób starszych w obecnych, cyfrowych czasach. W artykule odniesiono 

się do kwestii wykluczenia ze społeczeństwa osób, które nie nadążają lub 

całkowicie przestały udzielać się w cyfrowym świecie. Zwrócono uwagę na 

kwestie edukacji tych osób, aby mimo wieku, mogły odnaleźć się we 

współczesnym świecie, aby były pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. 

Ponadto w artykule poruszono kwestię, iż koniec życia zawodowego to nie jest 

koniec aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Poprzez pewne 

symulacje można osoby w podeszłym wieku odpowiednio zaktywizować do 

dalszego czynnego uczestnictwa w społeczeństwie.  

Słowa kluczowe: osoby starsze, emeryci, aktywizacja, uniwersytety 

trzeciego wieku, wykluczenie społeczne, wykluczenie cyfrowe, życie bez 

internetu   

 

Media education of the elderly people 

 

Abstrakt: The subject of this article is to present the situation of older 

people in the present, digital times. The article refers to the issue of exclusion 

from society of people who do not keep up or have completely ceased to be 

involved in the digital world. Attention was focused to the education of these 

people, so that despite their age, they could find themselves in the modern world 
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to be a fully-fledged member of society. In addition, the article discusses the 

issue that the end of working life is not the end of active participation in social 

life. Through certain simulations, elderly people can be appropriately activated 

for further active participation in society. 

Keywords: older people, activation, university of age, social exclusion, 

digital exclusion, life without the Internet. 

 

 Od samego początku towarzyszy człowiekowi edukacja, czy to 

nauka mówienia, chodzenia, czy już w późniejszym etapie rozwoju, nauka 

liczenia, pisania, czytania. Nauka pozwala człowiekowi zdobyć nowe obszary, 

dzięki nauce człowiek poczynił postęp. W historii zauważyć można wyraźny 

etap przejścia, od wczesnych lat szkolnych młode społeczeństwo uczy się 

kolejno poczynając od ery kamienia łupanego, żelaza, itd. To dzięki edukacji 

kolejne pokolenia zgłębiają wiedzę i ją poszerzają dla kolejnych pokoleń.  

Edukacja zatem obejmuje ogół zabiegów kształcących i odpowiadających 

im czynności poznawczych zorientowanych na osiągnięcie celów 

rozwojowych1. Mamy więc do czynienia  z wieloma czynnikami w efekcie 

których następuje proces edukacji osoby. Wśród działań, należy wymienić takie 

jak kształcenie, socjalizację czy uczenie, ale też nabywanie cech                  i 

umiejętności koniecznych do życia w społeczeństwie. Kształcenie można 

podzielić na kilka rodzajów2, takich jak 

- ogólne – opanowanie podstawowych umiejętności; 

- specjalistyczne – przyswajanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

wykonywania zawodu;- ustawiczne – proces ciągłego doskonalenia kwalifikacji 

ogólnych; 

- równoległe – poprzez różnorodne organizacje; 

- korespondencyjne – zaoczne, z dużym naciskiem na samokształcenie; 

- stacjonarne – uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych; 

- nieformalne – świadoma i zorganizowana działalność mająca na celu 

poszerzenie wiedzy   w jednej dyscyplinie. 

Pojęcie edukacji, Joanna M. Łukasik definiuje jako zasadniczy składnik i 

czynnik wysiłków ukierunkowujący społeczeństwo ku rozwojowi oraz 

                                                 
1 M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragonice, 

Płock: Wydawnictwo Naukowe NOVUM, 2010, s. 46 
2 Pedagogika ogólna – podstawowe pojęcia, http://pedagogika-

ogolna.wyklady.org/wyklad/174_pedagogika-ogolna-podstawowe-pojecia-_strona-3.html, 

[dostęp: 29.03.2019] 
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kształtowania jego świadomości1. Autorka zauważa i zwraca uwagę na potrzebę 

rozwoju społeczeństwa jako całości, a nie tylko edukacji jednoosobowej. 

Edukacja jest skierowana do jednej osoby, ale ogół osób tworzy już 

społeczeństwo. I to towarzyszy człowiekowi od pierwszych lat w szkole, gdzie 

pierwszą społecznością, poza rodziną, jest klasa wraz z rówieśnikami. To wraz z 

rówieśnikami stawiane są pierwsze kroki w edukacji. Autorka zwraca również 

uwagę na fakt, aby edukacja stała się inspiracją do działania, do zmiany a nie 

tylko utrwalaniu przyjętych i zastanych schematów2. To równie ważna definicja, 

gdyż obrazuje pęd do dalszych zmian. Edukacja nie może powielać tylko i 

wyłącznie utartych prawd, musi wywierać nacisk na ich zmianę poprzez ciągłe 

ich rozwijanie. Musi być inspiracją dla dalszego działania, aby nie nastąpiła 

stagnacja. Tak jak edukacja powinna ewoluować, poszerzać swój zakres, tak też 

powinna inspirować ludzi w każdym wieku, do dalszego aktywnego życia w 

społeczeństwie, do dalszego zdobywania wiedzy i doświadczenia, niezależnie 

od ich wieku czy doświadczenia.  

Janusz Morbitzer zwraca uwagę na fakt generalizowania, tak jak chirurgia 

nie może być nauką o skalpelach, tak edukacja wspierana komputerowo nie 

może być nauką o komputerach3. To faktycznie bardzo często mylone pojęcia. 

Często słowo „komputer” wiąże się również z pojęciem informatyki, a przecież 

informatyka to bardzo szeroka gałąź obejmującą swoim zasięgiem bardzo 

odległe rejony, jednak nie ogranicza się tylko do informatyki jako nauki. Słowo 

komputerowa, komputer, internet jest obecnie utożsamiane z jednym tylko 

elementem, a przecież istnieje całe spektrum dostępne dla „zwykłego” 

użytkownika. Nie trzeba być informatykiem, aby móc korzystać z komputera 

czy internetu. Tak samo należy przekonywać  i edukować seniorów w kierunku 

edukacji medialnej, czyli również zaznajamianiu ich z komputerem czy 

smartfonem. Autor zaznacza, że taką edukację należy rozumieć jako proces 

kształcenia z wykorzystaniem, lub wspieraniem komputerowo. Autor wręcz 

ostrzega, iż edukacja mimo pozornie czysto technicznego charakteru, jeśli 

zaniedbana, będzie przynosić bardzo negatywne skutki4.  

Mirosława Nowak-Dziemianowicz wskazuje na trzy funkcje edukacji, w 

tym funkcję emancypacyjną, która „umożliwia rozwój, nadawanie sensu, 

                                                 
1 J. Łukasik, Między szkołą a domem, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Pedagogicznego, 2009, s. 5 
2 J. Łukasik, dz. cyt., s. 23 
3 J. Morbitzer, Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, 

Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 6  
4 J. Morbitzer, dz. cyt., s. 109 
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uzasadnienie własnego działania, umożliwia komunikowanie się ze sobą i z 

innymi”1. Poruszono tutaj kwestię komunikacji, jako istotnej roli w edukacji 

człowieka nieodłącznie związanej z rozwojem. Trudno nie zgodzić się iż to 

komunikacja jest tym elementem który pozwala na lepsze zrozumienie 

problematyki, głębsze poznanie świata dookoła. Dzięki komunikacji mamy 

możliwości edukacji w krótszym czasie. To właśnie komunikacja jest tym 

elementem, który jest u zalążków mediów, bo czym były by media bez 

możliwości komunikacji się? To właśnie ten element powinien również być 

czynnikiem aktywizującym seniorów, gdyż tylko komunikacja jest w stanie 

utrzymać ich w dalszym kontakcie ze społeczeństwem, a jednocześnie 

utrzymywać seniorów wewnątrz tego kręgu zapobiegając wykluczeniu ich.  

Procesu edukacji nie można przypisać tylko i wyłącznie do osób młodych 

i zawężać podejmowanych działań do edukacji formalnej. Aleksander Kamiński 

wskazywał na konieczność rozwijania wśród osób dorosłych zainteresowań, 

hobby i aktywności społecznej tak, aby można było je kontynuować w okresie 

starości2. Tak więc edukacja dla osób starszych stanowi nie tylko możliwość 

zdobywania czy też pogłębiania wiedzy, ale staje się formą aktywności, która 

umożliwia spędzanie czasu w sposób przyjemny, a ponadto stwarza warunki do 

nawiązywania kontaktów społecznych. Edukacja osób starszych wpisuje się 

zatem we współczesną koncepcję uczenia ustawicznego3, uczenia się przez całe 

życie, uzupełnianiu wiedzy i umiejętności, rozwoju cech indywidualnych i 

społecznych we wszystkich formach. Należy zwrócić uwagę, że ta forma 

edukacji stała się wymogiem współczesności, skierowaną do każdego 

człowieka. Dzieję się tak dlatego, gdyż szybkie tempo zmiany technologii 

wymusza na każdym konieczność zaznajamiania się z kolejnymi systemami 

komputerowymi, nowymi mediami, czy urządzeniami. Niezależnie od wieku, 

edukacja jest koniecznością, a nie wyborem. Tym bardziej nie powinien dziwić 

fakt, że coraz więcej starszych osób poddawanych jest dalszej edukacji, mimo 

zakończenia życia zawodowego, choć niewątpliwie ciężko jest się im odnaleźć. 

Należy pamiętać, że współcześni emeryci są z pokolenia, które wyrastało w 

czasach analogowych. Dalsza edukacja zbliża ich do pozostałej części 

                                                 
1 M. Nowak – Dziemianowicz, Przystosowanie czy rozwój? Pytanie o cel i jakość edukacji w 

szkole wyższej, w: Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr. 1 (57), Wrocław: Towarzystwo 

Wiedzy Powszechnej, 2012, s. 121  
2 A. Rudnik, Edukacja w starości – życzenie czy szansa na przeciwdziałanie marginalizacji 

osób starszych?,         w: Pedagogika społeczna, Nr 1(63), Rok 2017, Warszawa: 

Wydawnictwo PEDAGOGICUM, s. 121 
3 J.Szłapińska, Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie 

kształcenia ustawicznego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009, s. 13 
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społeczeństwa, tego cyfrowego. Dzięki edukacji są w stanie zrozumieć nawet 

najbliższe otoczenie, a to z kolei zapobiega ich wykluczeniu. Jednym z 

elementów aktywnego starzenia się jest właśnie edukacja, która pełni cztery 

funkcje: właściwą, zastępczą, społeczną i psychoterapeutyczną1. Niestety, 

szybkie tempo zmian często jest powodem odrzucenia poprzez część seniorów 

technologii. Wśród dorosłych można zatem wydzielić dwie grupy, pierwsza 

odrzucająca technologię oraz drugą grupę która pozytywnie nastawiona jest do 

przemian. Osoby przynależne do pierwszej grupy można poznać poprzez częste 

sformułowania, takie jak „to już nie dla mnie”, „jestem na to za stary”, „to dobre 

dla młodych”2. Dzięki charakterystycznym hasłom, można aktywować seniorów 

podchodząc do nich w odpowiedni sposób. Należy pamiętać, że podstawą 

zdefiniowania człowieka jako sprawnego i zdrowego, jest jego funkcjonowanie 

we wszystkich trzech płaszczyznach – fizycznej, społecznej i psychicznej, 

łącznie3.  

Edukacja medialna 

Aby w pełni umożliwić bezpieczne korzystanie z nowoczesnych 

technologii takich jak komputer, internet konieczna staje się nauka umiejętnego 

i świadomego korzystania z dobrodziejstw jakie przynosi nam owa technologia. 

Proces edukacji medialnej, podobnie jak wcześniej wspomniana edukacja, nie 

może odnosić się tylko do nabycia pewnych umiejętności, one muszą być cały 

czas udoskonalane. Muszą to być działania, które będą trwały nieprzerwanie, tak 

jak technologia ulega ciągłym przemianom, tak i edukacja  w tym zakresie nie 

może pozostać na jednym etapie. Edukacja medialna ma na celu przede 

wszystkim rozpowszechnianie umiejętności świadomego korzystania ze 

środków masowego przekazu, tak aby można było z nich korzystać w sposób 

bezpieczny. Użytkownik nowych mediów powinien nabyć umiejętności 

wyselekcjonowania informacji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że osoby z 

poszczególnych pokoleń w różnorodny sposób postrzegają usługi, jakie oferują 

nowe media i inaczej z nich korzystają,  jednak w każdej grupie wiekowej 

potencjał jaki one posiadają może być wykorzystywany w sposób niewłaściwy, 

nieświadomy czy też nie do końca poprawny. Nie oznacza to jednak, że 

                                                 
1 M. Adamczyk, Edukacja w okresie późnej dorosłości jako forma uczestnictwa społecznego 

osób starszych,      w: Starość między tradycją a współczesnością, red. M. Adamczyk, 

Kraków: Oficyna wydawnicza „Implus”, 2016, s. 47 
2 Ł. Tomczyk, Edukacja osób starszych, Warszawa: Difin, 2015, s. 101 
3 T. Sahaj, Nowe media w służbie osób niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie i 

społecznie, w: Nowe media  i wyzwania współczesności, red. M. Sokołowski, Toruń: 

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, s. 101 
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powinniśmy się ograniczać w korzystaniu z nowoczesnych technologii.  Do 

codziennego życia powinno się włączyć element edukacji, aby móc w pełni 

korzystać z otaczających nas technologii tak, aby służyły poprawie jakości 

naszego życia. Jest to w chwili obecnej niezbędny warunek do funkcjonowania 

jednostki we współczesnym świecie, w przeciwnym razie możemy spotkać się 

ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, 

że senior żyjący w społeczeństwie cyfrowym powinien posiadać odpowiednie 

kompetencje, wiedzę praktyczną i teoretyczną, która umożliwi mu sprawne, a 

także bezpieczne, poruszanie się w świecie nowoczesnych technologii. 

Człowiek w chwili zakończenia pracy zawodowej bardzo często zamyka się w 

sobie, ogranicza kontakty towarzyskie, zmienia swój styl życia. Nieumiejętność 

zagospodarowania wolnego czasu staje się przyczyną takich stanów jak apatia, 

poczucie bezużyteczności czy nudy1. Poprzez aktywizację seniorów w zakresie 

kształcenia ustawicznego można zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu. 

Współcześni seniorzy nie dorastali wraz z technologią informatyczną więc nie 

mieli możliwości zapoznania się z nią w wieku szkolnym, dlatego też powinno 

się organizować szkolenia, kursy, które pozwolą seniorom na rozwijanie 

kompetencji medialnych, a co za tym idzie poprawi ich jakość życia. Ponadto, 

uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych wypełnia ich życie codzienne, co 

zapobiega rutynie i wypełnia ich wolny czas.  Łukasz Tomczyk uważa, że nowe 

media stanowią dla seniorów nie tylko łatwo dostępne źródło informacji, lecz 

również umożliwiają kontakt z najbliższymi osobami, urozmaicają życie 

społeczne, rozwijają zainteresowania oraz zaspokajają potrzeby2.  Nowoczesne 

technologie umożliwiają szybki  i łatwy dostęp do usług takich jak bankowość 

elektroniczna, udostępnianie wyników badań on-line, wolne miejsca w 

sanatoriach czy też umożliwiają łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów 

poprzez umawianie wizyt bez konieczności wychodzenia z domu. Media 

obecnie pozwalają również na zaspokojenie podstawowych potrzeb, które są 

czynnikiem warunkującym życie każdego człowieka. Szczególne dla osób 

schorowanych, mających problemy z poruszaniem się tak podstawowe 

czynności jak zakupy spożywcze stają się bardzo dużym problemem. 

Tymczasem media wychodzą naprzeciw potrzebom, przełamują bariery, 

umożliwiając seniorom zamówienie artykułów spożywczych z dostawą do 

                                                 
1 P. Woźniak-Chojnacka, Edukacja medialna seniorów w kontekście rozwijającego się 

społeczeństwa informacyjnego, w: Dyskursy Młodych Andragogów, red. M. Olejarz, Zielona 

Góra: Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 178 
2 Ł. Tomczyk, Seniorzy w świecie nowych mediów, w: e-mentor, nr 4(36) / 2010, red. M. 

Dąbrowski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2010, s. 55 
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domu. Mamy tutaj do czynienia z pewnym odsunięciem ich od czynnika 

fizycznego – spotkania z drugim człowiekiem twarzą w twarz. Pewne 

ograniczenie jest jednak podyktowane uwarunkowaniem fizycznym. Należy 

zauważyć, że kontakty fizyczne mogą być w tym przypadku zastąpione przez 

możliwość wypowiedzenia, przykładowo, na forach internetowych. Wiele osób 

starszych posiada nie tylko wiedzę praktyczną ale również bogate 

doświadczenie, dzięki czemu mogą być wartościowym źródłem informacji dla 

młodszych pokoleń. Osoby takie, udzielając się na forach internetowych budują 

wokół siebie pewną charyzmę czy autorytet, uznanie społeczne, prestiż, dzięki 

czemu sami zauważają potrzebę społeczeństwa na kontakt z nimi. Widzą, że 

mimo wieku i braku życia zawodowego w dalszym ciągu mogą być potrzebni 

innym. To z kolei buduje w nich samych kolejny bodziec – przynależności 

społecznej, aby mimo wieku, aktywnie uczestniczyć w życiu.  

Rola uniwersytetów III wieku w edukacji medialnej seniorów 

Edukacja całożyciowa wymaga zapewnienia edukacji dla każdej grupy 

wiekowej. Dla seniorów zaczęto otwierać uniwersytety trzeciego wieku. 

Pierwsze takie uniwersytety powstały we Francji, w roku 1973. Polska była 

trzecim, po Francji i Belgii krajem, który uruchomił taką instytucję na świecie, a 

było to już w 1975 roku przy warszawskim Centrum Medycznym Kształcenia 

Podyplomowego1. Założycielem była prof. Halina Szwarc, doktor nauk 

medycznych, zajmująca się gerontologią. Najlepiej opisują potrzebę powstania 

takich uniwersytetów słowa samej założycielki – by dodawać życia do lat, a nie 

tylko lat do życia2. Dzięki placówkom uniwersyteckim seniorzy mają nie tylko 

możliwość zaznajomienia się z nowymi technologiami, ale również spotkania 

swoich rówieśników w wymiarze fizycznym. Samo nakłonienie seniorów do 

opuszczenia domowego zacisza i udanie się na spotkanie innych już jest 

aktywowaniem ich do działania. Poprzez spotkania, które odbywają się w 

sposób cykliczny, stawia się przed nimi pewien obowiązek. To z kolei 

motywuje ich do kolejnych prac nad sobą, nad własną edukacją, którą być może 

odrzucili lata wcześniej. Ponadto, zaznajomienie ich z nowymi mediami 

pozwala na nawiązanie więzi z młodszym pokoleniem. Bariera odległości, jak 

wspomniano w tym artykule, przestaje się liczyć. Dzięki nakłonieniu seniorów 

do skorzystania z technologii, pokazania im jak należy stawiać pierwsze kroki, 

sami chętnie podejmują kolejne kroki w kierunku odnowienia więzi rodzinnych. 

                                                 
1 M. Adamczyk, dz. cyt. s. 57 
2 M. Stanowska, Rola uniwersytetów trzeciego wieku w edukacji osób starszych, w: Starość 

między tradycją a współczesnością, red. M. Adamczyk, Kraków: Oficyna wydawnicza 

„Implus”, 2016, s. 69 
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Mogą zobaczyć twarze wnuków, które w dzisiejszym czasie poddawane są 

licznym obowiązkom w postaci dodatkowych zajęć, korepetycji. Dzisiejszy czas 

dla młodych małżeństw, dla dzieci jest czasem bardzo nasilonym, w ciągłym 

pośpiechu. Często zapomina się o seniorach, przy czym należy zauważyć, iż 

telefon komórkowy jest już w każdej rodzinie i jest zawsze przy osobach, nawet 

w wieku wczesnoszkolnym. Dzieciom dużo łatwiej jest nawiązać więź z 

dziadkami, o ile będą dostępni na jednym z kilku możliwych komunikatorów. A 

dziadkowie widząc, a nie tylko słysząc, młode pokolenie, mają kolejny dowód 

na to, iż życie na emeryturze to nie tylko oczekiwanie na śmierć. To jest kolejny 

przykład na to, że mogą odnaleźć sens życia, mogą odczuć iż w dalszym ciągu 

są potrzebni.  

Bariera odległości jest tylko jedną z kilku, które seniorzy muszą 

przezwyciężyć. Niezależnie od uniwersytetów trzeciego wieku, muszą również 

w domowym zaciszu zmierzyć się z przeszkodami. Łukasz Tomczyk dokonuje 

podziału przeszkód na twarde i miękkie1. Miękkie przeszkody to cechy 

indywidualne, natomiast twarde są związane bezpośrednio z dostępem do 

sprzętu komputerowego czy podłączenia internetu. Należy zauważyć, że 

likwidacja jedynie miękkich przeszkód jest niezmiernie trudniejsza czy nawet 

niemożliwa, bez likwidacji przeszkód twardych. Ciężko sobie wyobrazić 

seniora, który ubiera się i wychodzi z domu tylko po to, aby w kafejce 

internetowej poczatować z wnukiem. Natomiast dużo łatwiej wyobrazić sobie 

seniorów zasiadających przed monitorem w swoim domu, aby na ekranie 

komputera obejrzeć przekaz online przesłany przez wnuka. Zatem jeśli nie 

zwalczy się ani miękkich ani twardych przeszkód, wzrasta prawdopodobieństwo 

wykluczenia cyfrowego. Wykluczenie cyfrowe wynika z 8 stopni, które 

usystematyzował amerykański badacz społeczeństwa cyfrowego, E. J. Wilson2. 

Są to: 

- physical access – określa dostęp fizyczny do infrastruktury 

informatycznej 

- financial access – koszt dostępu do infrastruktury 

- cognitive access – wiedza potencjalnego użytkownika, że infrastruktura 

informatyczna pozwoli odnaleźć to, czego poszukuje. Dotyczy to również 

wiedzy, iż dana infrastruktura jest dostępna i możliwa do wykorzystania przez 

użytkownika 

                                                 
1 Ł. Tomczyk, dz. cyt., s. 109 
2 E.J. Wilson, The information Revolution and the global digital divide, W: The information 

revolution and developing countries, The MIT Press, 2004, s. 301 
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- design accss – przystosowanie serwisów czy usług do wykorzystania przez 

osoby o ograniczonych możliwościach. Dotyczy to również szerokiej grupy 

osób niepełnosprawnych (słabowidzących). Wygląd stron internetowych 

powinien być dostosowany do wieku i możliwości potencjalnych odbiorców 

- content access – blokowanie dostępności treści, poprzez barierę językową 

- production access – lokalne społeczności w krajach rozwijających się, nie 

dostarczają odpowiednich treści dla swoich użytkowników 

- institutional access – blokowanie treści przez instytucje 

- political access – blokowanie treści przez rząd 

Wymienione stopnie nie zawsze są możliwe do pokonania, jak 

blokowanie treści przez instytucje. W tak sprecyzowanym punkcie, autor odnosi 

się do praw autorskich i instytucji blokujących dostęp z uwagi na łamanie tych 

praw.  

Ujęcie edukacji seniorów w piramidzie potrzeb 

Poprzez dobrą znajomość i umiejętność posługiwania się nowymi 

mediami jesteśmy    w stanie częściowo zaspokajać swoje własne potrzeby, 

które są czynnikiem warunkującym życie każdego człowieka. Mówiąc zatem o 

potrzebach, możemy posłużyć się piramidą potrzeb Abrahama Maslowa1, który 

określa pięć podstawowych potrzeb takich jak: samorealizacja, szacunek, 

afiliacja, bezpieczeństwo, fizjologia. Niektóre z tych potrzeb nie są możliwe do 

zrealizowania w cyfrowym świecie, chodzi tutaj o potrzeby fizjologiczne, takie 

jak odżywianie czy oddychanie. O ile sam proces odżywiania jest konieczny do 

realizacji poza światem cyfrowym, środki do zaspokojenia tej potrzeby mogą 

być zdobyte poprzez zakupy w sklepie on-line. Pozostałe potrzeby w obecnym 

czasie mogą zostać zaspokojone poprzez życie w cyfrowym świecie. Należy 

przy tym zwrócić szczególną uwagę na kwestię bezpieczeństwa. Liczne 

opracowania w tym zakresie wspominają o możliwościach zamawiania leków 

on-line, umawiania wizyt lekarskich, czy też sprawdzania wyników badań. 

Oczywiście, te kwestie również wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Liczne 

opracowania wskazują również na element bezpieczeństwa związany z 

utrzymywaniem kontaktów z bliską rodziną. W czasach gdy powszechna jest 

imigracja, głównie ekonomiczna, a obszar imigracji jest znaczny, bardzo często 

wykraczający poza granice kraju, możliwość utrzymywania kontaktów poprzez 

komunikatory tekstowe, czy komunikatory video zapewnia również poczucie 

bezpieczeństwa, bo daje namiastkę domu. Domu rodzinnego, żywego. Nie 

jednokrotnie dziadkowie mogą uczestniczyć w dorastaniu wnuków, poprzez 

                                                 
1 P. Woźniak-Chojnacka, dz. cyt., s. 180 
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wideo – rozmowy. To również jest element afiliacji, czyli potrzeby poczucia 

miłości, przynależności1. Nie mniej bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa 

ze strony nowych mediów są różnego rodzaju mikroprocesory umieszczone, 

przykładowo w nierzucającej się w oczy opasce. Mikroprocesory umożliwiają 

kontrolowanie czy długoterminową rejestrację zmiany tętna, pomiar 

temperatury, ilość wykonywanych kroków, przypominanie o zażyciu leków, 

detektor upadków czy przycisk SOS. Wbudowany lokalizator umożliwia 

dokładne zlokalizowanie seniora2. W Krakowie w 2016 roku rozpoczęto 

testowanie kamizelek do holtera3. Oczywiście, testowanie to dopiero początek, 

nie mniej tutaj widać jak technologia kieruje się w kierunku seniorów, w 

kierunku zapewnienia im bezpieczeństwa. Takich możliwości seniorzy do tej 

pory nie mieli. Systemy nowych technologii badają ich przez całą dobę, 

zapewniając uruchomienie alarmu w razie wykrycia niebezpieczeństwa. System 

sam wezwie pomoc, ratując tym samym życie seniora.  W niektórych krajach, 

przykładowo w Japonii, konstruowane są specjalne roboty których zadaniem jest 

zapewnienie opieki nad osobami starszymi4. Również sami producenci 

elektroniki zaczęli zauważać seniorów w przestrzeni nowych mediów. To z 

myślą o nich zaczęto produkcję specjalnych telefonów, z dużymi przyciskami i 

wyraźnymi cyframi, wyświetlaczem ukazującym duże cyfry czy litery, 

oprogramowaniem pozbawionym wielu funkcji, ale za to bardzo prostych dla 

osób nie doświadczonych w komunikacji przy użyciu telefonów komórkowych. 

Stosowanie są kolory i kontrast ułatwiające odczytywanie informacji z ekranu. 

Ma to dodatkowo szczególne znaczenie przy osobach słabowidzących, 

niekoniecznie starszych. Wielu producentów dodatkowo wyposażyło swoje 

urządzenia w moduły lokalizacji, dzięki którym rodzina seniora jest w stanie go 

zlokalizować.  

Bezpieczeństwo seniorów w sieci 

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba bezpieczeństwa. 

Do tej pory wspomniano o dwóch płaszczyznach. Jednak jest jeszcze jedna 
                                                 

1 H. Krystańczuk, Ewolucja hierarchii potrzeb konsumpcyjnych – zmiana sposobu 

zaspokajania potrzeb podstawowych oraz dynamiczny rozwój potrzeb wyższego rzędu, w: 

Studia Ekonomiczne regionu łódzkiego, red. M. Matejun, Łódź: Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne, 2013, s. 140 
2 Nowoczesne technologie wspierające w opiece, https://naszsenior.pl/nowoczesne-

technologie-wspierajace-opiece/, [dostęp: 31.03.2019] 
3 I. Hajnosz, R. Radłowka, Seniorzy testują nowoczesne urządzenia monitorujące stan 

zdrowia, w: wyborcza.pl, http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21457684,seniorzy-

testuja-nowoczesne-urzadzenia-monitorujace-stan-zdrowia.html?disableRedirects=true, 

[dostęp: 31.03.2019] 
4 T. Sahaj, dz. cyt., s. 105 
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płaszczyzna, która poprzez mass media może negatywnie wpływać na seniorów. 

Kwestia zabezpieczenia ich tożsamości, danych. Wielokrotnie można w mass 

mediach usłyszeć o włamaniach przez sieci komputerowe, kradzieży danych, 

kradzieży pieniędzy czy nawet tożsamości. Szeroki dostęp do sieci internetowej 

zapewnia swobodny dostęp dla każdego człowieka, nie zważając na jego 

zamiary. Część społeczeństwa wykorzystuje internet do niecnych celów, a 

najłatwiejszym celem jest najmłodsze i najstarsze pokolenie. Dzieci, mimo że 

biegle posługują się nowymi technologiami, nie rozumiejąc zagrożeń i zatem są 

łatwym celem. Przeciwieństwem jest pokolenie seniorów, które niejednokrotnie 

rozumie zagrożenie, ale nie ma na tyle wiedzy, aby się uchronić przed tymi 

zagrożeniami. Ta grupa jest o tyle bardziej interesująca dla internetowych 

włamywaczy, iż dysponuje pewnym majątkiem i w odróżnieniu od 

najmłodszego pokolenia ma prawo do pełnego dysponowania swoim majątkiem. 

Dlatego nie wystarczy jedynie edukować seniorów w kierunku posługiwania się 

mediami, czy nowymi technologiami. Należy ich również edukować w kierunku 

zabezpieczenia swojej tożsamości i mienia. Edukacja w tym zakresie jest bardzo 

trudna, gdyż wymaga takiego przekazania informacji, aby seniorzy nie zostali 

przestraszeni i nie zrezygnowali z udziału w zajęciach czy z bycia seniorem on-

line. Kolejnym, ale równie ważnym elementem takiej edukacji jest zwrócenie 

uwagi seniorów na oszustów. Sami oszuści wydają się zdawać sobie sprawę, iż 

wiele osób nie jest dostępnych w sieci internetowej i posługuje się stosunkowo 

starymi mediami w celu dotarcia do nich – dla przykładu telefonem. Osoby 

starsze, często posiadają aparat telefoniczny, stacjonarny. To jeden z elementów 

który pojawił się za ich życia zawodowego i który mieli czas poznać, w 

odróżnieniu od komputera. Zatem, ta grupa seniorów pada często ofiarą oszustw 

„na wnuczka” czy podobnych. Warto zatem zwrócić  uwagę młodszego 

pokolenia na fakt, iż osoby starsze które zostały wykluczone ze świata 

cyfrowego, wykluczone ze społeczeństwa, nie mają wiedzy ani kontaktu co 

dzieje się w ich najbliższej rodzinie. Wydaje się, że doskonale wiedzą o tym 

oszuści, podszywając się pod członków rodziny i wyłudzając większe kwoty 

pieniędzy. Gdyby seniorzy nie byli pozostawieni poza społeczeństwem, poza 

rodziną, zapewne wielu seniorów było by    w stanie rozpoznać wnuka podczas 

rozmowy telefonicznej. Skala tego procederu1, wskazuje jak bardzo ważnym 

elementem jest bycie członkiem społeczeństwa, a jak dużym zagrożeniem może 

być pozostawienie seniorów poza tym kręgiem.  

                                                 
1 GazetaPrawna.pl, https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1393467,w-wyniku-oszustw-

seniorzy-stracili-60-mln-zl.html, [dostęp: 28.03.2019] 
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Podsumowanie 

Przedstawiona problematyka funkcjonowania seniorów w dzisiejszym, 

cyfrowym świecie nieustannie powinna być aktualizowana. Tylko poprzez 

aktywowanie seniorów, można przeciwdziałać różnym  zagrożeniom w tym 

także w sieci. Dodatkowym elementem edukacji medialnej  jest pokazanie sensu 

życia, pokazanie, że emerytura nie jest końcem aktywnego życia. To może być 

czas odkrywania nowych zainteresowań a także uzupełnienie edukacji o obszar 

medialny. Aktywowanie  zatem seniorów jest również nauką dla najmłodszego 

pokolenia, które będzie kiedyś w wieku produkcyjnym, a obecnie pracujący 

staną się emerytami. W niedalekiej przyszłości dojdzie do zmiany pokoleniowej, 

jeśli współczesne społeczeństwo nie nauczy najmłodszego odpowiedniego 

traktowania seniorów, sami odczują ten brak. Aby zagwarantować odpowiednie 

warunki dla seniorów, należy skupić się na proponowanych punktach, dzięki 

którym może nie zapobiegnie się wykluczeniu, ale w znacznym stopniu się 

ograniczy. Warto  zatem: 

- stworzyć programy rządowe ukierunkowane na edukację seniorów; 

- opracować i dofinansować zdalne kursy, wprowadzić system wsparcia w 

miejscu zamieszkania; 

- przeprowadzić kampanie społeczne skierowane do osób dorosłych  

dotyczące edukacji medialnej; 

 popularyzować aktywność społeczną przez media, 

- stworzyć system wsparcia dla rodzin osób starszych na płaszczyźnie 

medialnej.  

To tylko niektóre wskaźniki mogące być wdrożone w obszar edukacji 

medialnej, dzięki której osoby starsze mogą być na bieżąco z dobrodziejstwami 

techniki. 
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roku. - w znakomitej obsadzie, z Kazimierzem Opalińskim w roli głównej. 

Klara Dennison obwinia za swoje niedogodności życiowe starego, 

wymagającego ciągłej opieki teścia. Grozi mężowi, że jeśli ojciec pozostanie 

w domu, ona odejdzie. Dla Lona Dennisona, pójście do domu starców oznacza 

samotne czekanie na śmierć. Próbuje walczyć o swoje miejsce w domu, wśród 

najbliższych, a kiedy to się nie udaje, z bólem serca i rezygnacją poddaje się 

woli dzieci. 

Drewniana miska – symbol niepotrzebnej, uciążliwej nawet dla 

własnych dzieci starości. Je z tej drewnianej miski stary Lon. Z drewnianej 

miski, bo tłucze talerze. Nie ze złości. Wbrew temu, co mówi, jest już 

zniedołężniały - ma już 80 lat. Sztuka pokazuje konflikt między teściem, 

a synową. To nie tylko konflikt, ale prawdziwy dramat. Każda z postaci sztuki 

przeżywa jakiś swój dramat, związany ze starym Lonem. I każda ma tam 

jakieś subiektywne racje. W finalnej scenie, gdy rodzina pakuje przedmioty 

codziennego użytku, by Lon zabrał je do domu starców, wnuczka nagle 

wyciąga z zawiniątka jego drewniany talerz. Na pyatnie, po co zatrzymuje ten 

talerz, odpowiada rodzicom, że niedługo się przyda znowu. Bo przecież wy 

też się szybko zestarzejecie… 

W kulturze znany jest motyw drewnianej miski jako atrybut starości. W 

przekazie ludowym, drewniana miska jest przedmiotem przeznaczonym dla 

ludzi starych, którym również odmawia się miejsca przy wspólnym stole, 

ponieważ na skutek starczego niedołęstwa ich sposób zachowania budzi 

niekiedy odrazę czy złość uczestników posiłków. Wylana zupa, stłuczony talerz, 

siorbanie starców – ma usprawiedliwiać odsunięcie ich od stołu. 1 

Stary człowiek, nie mogący już wykonywać cięższych prac, zdany jest 

często na łaskę i niełaskę rodziny, której wcześniej oddał majątek. Spotyka się 

później często z lekceważeniem, a nawet fizycznym przesunięciem a w kąt 

mieszkania czy do małej izdebki w domu, który budował. Jak to dawniej 

opisywano: „Jeżeli słabo chodzi, niegrzeczne dzieci - bez czucia pogany 

chrześcijańskie – posztukują i garbują staruszkowi kości i z bydłem na 

pastwisko wysyłają”. Dlatego modlitwa starca to ciężkie wzdychanie i wołanie 

do Boga o własna śmierć: „Panie wysłuchaj błaganie moje! Jeśli się położę, 

niech więcej nie wstanę!”. 2 

                                                 
1 M. Fedorowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej 

zgromadzone w latach 1877-1905, Akademia Umiejętności, Kraków 1903,  s. 28; S. G. 

Schonfeldt, O przyjmowaniu gości, tłum. B. Kruk, Wyd. Diogenes,  Warszawa 2000, s. 53.  
2 Karol Ludwik Koniński. Pisarze ludowi wybór pism. Studium o Literaturze Ludowej, Seria: 

Biblioteka Dziejów i Kultury Wsi nr 5, t. 2, Lwów 1938, s. 304.  
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Znane są historie rodzin chłopskich, w których pozwalano umrzeć z głodu 

starym rodzicom, skoro tylko uzyskali odebranie im ich majątków.  Analogiczne 

sytuacje, z nieco większą dbałością o formę, miały miejsce w różnych 

rodzinach, nawet bardzo majętnych.1 Przez długi czas okresowo zdarzały się te 

sytuacje w domach, warunkowane różnymi sytuacjami, szczególnymi 

okolicznościami, jak kryzys gospodarczy, czy sezonowa klęska głodu. Niekiedy 

– bez żadnej przyczyny, stary człowiek we własnym domu okazuje się być 

zbyteczny i nikomu nie potrzebny.  

   a. Z bliskimi nieobecnymi  

Starożytność z wielka powagą rezerwowała starym ludziom ważne i 

znaczące miejsce w społeczeństwie. Wśród instytucji publicznych, w których 

powinni pracować starzy ludzie, Platon wymienia sądy, choć nie wypowiada się 

jednoznacznie, że muszą oni być filozofami. Opinię o wieku sędziów wyraża w 

swoim „Państwie”, gdzie stwierdza, iż jedynie starzy obywatele mogą wydawać 

sprawiedliwe wyroki. 2  

Filozof dowodzi, iż zdolność oceny rzeczy złych uzyskuje się nie poprzez 

czynienie zła (czyli wiedzę praktyczną), ale dzięki wiadomościom na temat 

tego, co złe. Punktem odniesienia jest dla niego praktyczne doświadczanie dobra 

(poprzez dobre czyny) oraz teoretyczna wiedza o nim, umożliwiająca 

obiektywny osąd rzeczy.  

Grupa starców, która pojawia się w życiu społecznym i politycznym w 

państwie Platona, to twórcy praw oraz kierujący państwami. O ich dojrzałym 

wieku (tak jak w przypadku sędziów) decyduje przede wszystkim wymóg 

posiadania wiedzy o tym, co dobre i sprawiedliwe, który powinien obowiązywać 

bezwzględnie. Najlepszymi kandydatami na te stanowiska byliby oczywiście 

filozofowie, chociaż Platon doskonale zdawał sobie sprawę, iż w rzeczywistości 

warunek ten rzadko może być spełniony. 3 

Najbardziej dramatyczna zmiana miejsca osób starszych w społeczeństwie 

nie rozgrywa się obecnie na poziomie władzy politycznej czy sądowniczej. 

Dotyczy domu, zwłaszcza domu rodzinnego, w którym ze starością zaczyna 

brakować miejsca dla starych ludzi. Dom zamienia się wówczas na miejsce 

oczekiwania na zejście z tego świata. Pozostawieni sami sobie seniorzy bardzo 

                                                 
1 Por. F. Mauriak, … aby zbawił, co było zginęło, tłum. B. Hłasko, Instytut Wydawniczy Pax, 

Warszawa 1958, s. 56.  
2 Platon, Państwo, III 409b-d.  
3 D. Zygmuntowicz, Praktyka polityczna. Od „Państwa” do „Praw” Platona, Fundacja na 

Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2011.  
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często wyrażają swój żal i ból treścią modlitw o rychłą śmierć dla siebie. A 

pytanie: „Po co ja jeszcze żyję?” zaczyna coraz częściej gościć na ich ustach.   

Jako pierwszy symptom zaburzenia dawnego porządku panującego w 

rodzinach, związany ze starością, jest odejście od wzajemnego komunikowania 

się domowników z osobami starszymi. Pozostawieni sa sobie, nie wprowadzeni 

do bieżących spraw i podejmowanych tematów. Bardzo często jest to 

bezpośredni wynik otępienia umysłowego starszych ludzi, związany z wiekiem.  

Raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2012 roku, pod tytułem 

„Otępienie: Priorytet zdrowia publicznego” zawiera obliczenia: liczebność osób 

z otępieniem w skali świata w 2010 została oszacowana na 35,6 mln osob. 

Prognozuje się, że co 20 lat ta liczba będzie się podwajać, osiągając 65,7 mln w 

2030, a 115,4 mln w 2050 roku. Ogólna liczba nowych przypadków demencji w 

skali świata wynosi około 7,7 mln każdego roku. 1 

W Polsce co 10. osoba po 65. roku życia, czyli około 500 tysięcy osób 

choruje na różnego rodzaju otępienia. Większość (ok. 50 – 60 %) cierpi na 

chorobę Alzheimera; 20 – 25 % na demencję typu miażdżycowego (tzw. 

otępienie wielozawałowe), a 18 % ma otępienie mieszane – np. choroba 

Alzheimera z cierpieniem naczyniopochodnym. Zapadalność na chorobę 

Parkinsona wynosi w Polsce 10 – 20 przypadków na 100 tysięcy ludności, co 

oznacza, że rocznie przybywa 4 – 7,5 tysięcy chorych. Obecnie na chorobę 

Parkinsona cierpi około 80 tysięcy osób – głównie w wieku po 50. roku życia. 2  

Wyniki badań wykazują na występowanie otępienia u około 10 procent 

populacji osób starszych , a prawidłowe funkcje poznawcze stwierdzono jedynie 

u co trzeciej osoby badanej, tzn. u 33,2 % mężczyzn i 29, 9 % kobiet. 3 

Bezpośrednią pochodną tych chorób jest zakłócenie mowy, w różnej 

postaci, zakresie i stopniu. Utrudnia to komunikacje osobami starszymi, a 

otoczeniu narzuca specyficzny sposób kontaktowania się z nimi. Mowa starcza 

przejawia się bowiem tym, że komunikaty kierowane do seniorów 

werbalizowane są  przesadnie głośno i w wolniejszym tempie. Są przy tym 

krótkie, mniej złożone, formułowane możliwie prostym, językiem, z 

                                                 
1 WHO, Dementi: A public Heath priority, Geneva 2012, s. 2. Por. A. A. Zych, Język, mowa i 

komunikacja – ważną przestrzenią geragogiki specjalnej, Labor et Educatio, 2015, nr 3, s,. 

395 – 409.  
2 Por. J. Siuda i inni, Rozpowszechnienie wybranych chorób neurologicznych w wieku 

podeszłym, w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się 

ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Termedia. Wydawnictwo 

Medyczne, Poznań 2012.   
3 A. Klich-Rączka i inni, Zaburzenia funkcji poznawczych u osób  w starszym wieku, w: 

Aspekty medyczne, psychologiczne…., dz. cyt., s. 112.  
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wykorzystaniem słownika podstawowego, bez użycia zwrotów 

specjalistycznych. Nadawca komunikatu często używa przy tym zdrobnień, 

spieszczeń, które odnoszą się zarówno doi otoczenia i znajdujących się w 

najbliższej przestrzeni przedmiotów, jak i bezpośrednio do rozmówcy w 

starszym wieku. Ponadto często powtarza swoje wypowiedzi i zadaje pytania, 

które wymuszają na rozmówcy potwierdzenie, że zrozumiał skierowany do 

niego komunikat. 1 

Jest wiele powodów, dla których „mowa starcza” okazuje się utrudnioną 

formą komunikacji. Podobnie też „mowa do starca” wymusza pokonanie wielu 

trudności. i wymaga od bliskich w domu – dla kontynuowania komunikacji ze 

swoim starszym bliskim – wielu nowych przeszkód.  

Czynnikiem, który usuwa starsze osoby z centrum życia domowego jest 

także silne przekonanie, że starsi ludzie powinni ustąpić miejsca młodym – 

usunąć się w cień. Starsze osoby czynią to, gdy doświadczą wielokrotnie 

odrzucenia swych ofert, czy też potraktowani są obcesowo w sytuacji debaty czy 

naradzania się domowników nad jakimś tematem. Najczęściej wobec osób 

starszych w domach  nie ma żadnych propozycji, by np. wspólnie spędzić wolny 

czas, czy włączyć ich w spotkania towarzyskie. Seniorzy najczęściej skazani są 

wówczas na samoorganizację wolnego czasu, sprowadzając to zagadnienie do 

włączenia telewizji. Z czasem sami oceniają, że ten wybór prowadzi do 

nieustannego znudzenia się, nie rozwija i nie daje oczekiwanej radości. Starsze 

osoby najczęściej wyczekuja kolejnych spotkań, które stają się coraz rzadsze, aż 

zanikają. 2  

W wielu rodzinach miedzy osobami starszymi a resztą domowników 

wytwarza się paradoksalna  sytuacja. Jeden jej wymiar przebiega na poziomie 

egzystencji jednostki, która – jako starsza osoba – jest odpowiedzialna za siebie, 

a z drugiej strony uzależniona jest od warunków, które całkowicie wykraczają 

poza zakres jej możliwości, rozumienia i wiedzy. Powstają warunki, w których 

to, jak ktoś żyje, staje się jednostkowym, biograficznym rozwiązaniem 

systemowej sprzeczności. Najczęściej starszy człowiek zwalnia instytucje od 

odpowiedzialności, siebie obwinia o zaistniałą sytuacje. Wywołuje to u niego 

frustracje na niezależne od siebie sytuacje i warunki, destruktywny gniew, który 

próbuje przekuć w gwałtowną samokrytykę i radykalną autocenzurę. Niekiedy 

                                                 
1 Por. E. Wolańska, Zaburzenia funkcji językowych w chorobach i zespołach otępiennych. 

Rola i cele logopedii wieku podeszłego, Poradnik Językowy, 2015, nr 5, s. 32 – 43.  
2 Por. Diagnoza demograficzno-epidemiologiczna dotycząca osób starszych  w Polsce . Na 

Mazowszu w latach 2004 – 2005, Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, Warszawa 

2006, s. 29.  
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tak je ukierunkowuje, by przekształcić w przemoc i znęcanie się nad własnym 

ciałem. 1 

Na poziomie relacji społecznych rodzi się antagonizm i paradoksalna 

sytuacja sprzeczności miedzy poczuciem głębokiego osamotnienia, a 

koniecznością zdania się osoby starszej na działania i wole innych. Samotność 

nie może być rozwiązaniem, gdy sam człowiek starszy jest zbyt niedołężny i 

sytuacja wymaga od niego oddania się pod decyzje i pomoc innych. W starości 

następuje :”upadek człowieka publicznego” (określenie Richarda Sennetta), 

które określa nagły spadek wartości zdolności tworzenia więzi z innymi, 

podtrzymywania ich, połączony z lękiem przed separacją i byciem 

pozostawionym samemu sobie. Pożądanie samotności i oddzielenia związane 

jest z pragnieniem – bezskutecznym – bycia z innymi. Wyrazem tego stanu 

ducha jest odwieczne wahanie się między stwierdzeniami: „Potrzebuję więcej 

przestrzeni” i „Samotność tak bardzo mnie męczy”, „Mam dość siebie”, a 

doświadczeniem samotności, która boli, a jednocześnie daje ukojenie. To proces 

powolnego umierania pasji poszukiwania i podtrzymywania własnej 

społeczności, „swoich” i „bliskich”, z jednoczesnym doświadczeniem coraz 

szerszej pustki wokół siebie. 2 

Starszy człowiek, także w otoczeniu domowników, najbliższych i rodziny, 

odczuwa coraz większą swoją zależność od nich. Każda słabość, której 

doświadcza – fizyczna, zdrowotna, czy psychologiczna – oddaje go coraz 

bardziej w ręce otoczenia, uzależnia od innych i czyni przedmiotem ich 

czuwania i  obserwacji. Dom istniał dotąd po to, aby chronić swoich 

mieszkańców, zabezpieczyć przed środowiskiem „obcych”, stwarzać idealne 

warunki rozwoju. Z domu członkowie rodziny wychodzą, aby budować relacje 

ze światem zewnętrznym. Dom nie integruje ludzi ze społecznością – ten proces 

zależy od woli poszczególnych domowników. W starości, gdy wyjście z domu 

zostaje ograniczone, wówczas jednostka skazuje siebie na zamkniecie. A 

wysiłek pokonania progu domu i wyjścia do innych jest często ponad miarę 

seniora. Zmienia więc wówczas – z konieczności – środowisko ,a świat kilku 

osób, którzy mieszkają wraz z nim, rozmawiają z nim, określają jego dostęp do 

nowinek codzienności czy form spędzania wolnego czasu. Dopóki jest w stanie 

                                                 
1 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka w drodze do innej nowoczesności, przekł. S. Cieśla, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 137.  
2 Z. Bauman, Zindywidualizowane społeczeństwo, przekł. O. i W. Kubińscy, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008, s. 14 – 15.  
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„pokonać próg domu”, wówczas kreuje własny świat, tworzy go i uzupełnia 

według własnej woli i możliwości. 1 

W badaniach nad sytuacją ludzi starszych w rodzinie długo sądzono, że 

więź miedzy starszymi osobami a ich dziećmi czy wnukami wiąże się ze 

wspólnotą środków utrzymania czy wspólnym zamieszkaniem. Tymczasem 

okazuje się, że obecnie zauważalne są w ty względzie dwie sprzeczne tendencje: 

z jednej strony nastąpiło uniezależnienie się pokoleń w zakresie warunków 

życia, a jednocześnie odrębna sferą pozostaje utrzymywanie i zacieśnianie 

wzajemnych kontaktów osobowych. Te dwa porządki przebiegają  niejako 

niezależnie od siebie. Od obu stron: młodszego pokolenia, ale i starszych, 

wymagają odpowiednich decyzji i dojrzałości. Powstawanie tendencji 

separatystycznych może mieć przyczynę zarówno po stronie młodych, jak i 

seniorów. W latach sześćdziesiątych XX wieku były silne tendencje 

separatystyczne między pokoleniami, np. w Danii – w 20 % rodzin), w Stanach 

Zjednoczonych (28 %), w Anglii (42 %), w Polsce (67 %). 2 

Tendencje te były później rozwijane. Pomimo istnienia wszechstronnych i 

głębokich związków miedzy pokoleniami, zarówno ludzie młodzi, jak i starsi, 

woleli zamieszkiwać osobno, chociaż w pobliżu. Za taką tendencją opowiadają 

się wszyscy, także i te osoby, które cechuje głęboka więź rodzinna. U podstaw 

takich decyzji leży przekonanie, że wspólne zamieszkiwanie trzypokoleniowej 

rodziny rodzi wiele problemów, niepotrzebnych napięć i konfliktów. Rodzą się 

one z różnic światopoglądowych, moralnych, stosowania odmiennych metod 

wychowawczych, pielęgnowaniu różnego stylu życia. Bezpośrednią przyczyną 

wielu nieporozumień jest również ciasnota mieszkaniowa, czy przeciążenie 

pracą. I tak np. w przypadku pracy zawodowej młodej matki z dwojgiem dzieci, 

babcia emerytka jest bardziej przeciążona pracą  - jako gospodarz domu, 

wychowawca, opiekunka dzieci – i udręczona fizycznie i wyczerpana nerwowo, 

niż była w okresie swej pracy zawodowej. 3 

Zdecydowana większość osób starszych, gdy mówi o współżyciu z 

dziećmi, ocenia je jako dobre lub bardzo dobre, niezależnie od tego, czy 

mieszkają z nimi razem, czy też nie. 4 

                                                 
1 Por. G. Gumpert, S. Drucker, The Mediated Home in a Globar Village, Communication 

Research, 1996, nr 4, s. 122 – 138. 
2 J. Piotrowski, Miejsce człowieka starego w rodzinei i społeczeństwie, Warszawa 1973, s. 

185.  
3 L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Redakcja Wydawnictw 

KUL, Lublin 1994, s. 53 – 59.  
4 L. Dyczewski, Więź pokoleń w rodzinie, Warszawa 1976, s. 93 – 117.  
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Z pewnością narastająca wzajemna obcość miedzy pokoleniami w 

rodzinie wiąże się też z kulturą współczesną, która propaguje wprost fizyczne 

odejście dzieci od swych rodziców, a pozostawienie starszych  w ich odrębnym 

świecie, w starczej intymności, czy z poglądani, które nie sa atrakcyjne dla 

młodszych.  

Pomimo narastających antagonizmów między starszymi a młodszymi 

pokoleniami, mają one jednak coś wspólnego – są to przyjęte przez nich zasady 

życia. Niektórzy określają je jako „pierwsze zasady”, podkreślając fakt, że w 

szczegółowych analizach i interpretacjach mogą być one odmiennie rozumiane. 

Do tych pierwszych zasad należy np. szacunek wobec każdego życia ludzkiego, 

równość, prawo do spokojnego i zdrowego życia. Wiążą się one z kondycją istot 

ludzkich, a zwłaszcza z ich kruchością. Kruchość to nie jest słabość, która 

przeciwstawia się sile. To właściwość, z której powodu każdy z ludzi potrzebuje 

drugiego, a więc stara się z nim nawiązać kontakt. Postrzeganie własnego 

położenia, a zwłaszcza jego ograniczoności i kruchości, ustawia każdego w 

solidarności z innymi , skierowuje ku budowaniu społeczności, czegoś co 

wyrasta poza to, co indywidualne i prywatne. Ten kierunek działań i intencji ma 

na celu uczynić mniej dramatyczną egzystencję jednostki. Ma uchronić przed 

pesymizmem i bólem istnienia. 1 

Zanik refleksji nad własnym życiem jednostki powoduje, ze jednak ciągle 

budowane są kolejne mury między nimi a resztą społeczeństwa. Widać to 

wyraźnie w wielu miastach współczesnego świata i między domostwami 

oddzielonymi od siebie płotami, murem czy siatką. Jak zauważa socjolo9g 

brazylijski, opisując drugie co do wielkości miasto Brazylii, czyli Sao Paulo: 

„Sao Paulo jest dzisiaj miastem murów. Fizyczne zabezpieczenia zbudowano 

wszędzie: wokół domów, eleganckich budynków mieszkalnych, parków, 

placów, kompleksów biurowych i szkół (…). Nowa estetyka bezpieczeństwa 

wpływa na kształt wszystkich projektów i narzuca nową logikę nadzorowania i 

dystansu”. Wielu chetnie kupuje mieszkanie na strzeżonym osiedlu, które ma 

być rodzajem azylu, które jednak fizycznie należy do miasta. Jak zauważono: 

„Zamknięte społeczności mają w założeniu tworzyć osobne światy.  Ich  twórcy 

obiecują totalny sposób na Zycie, które ma być alternatywą dla jakości życia 

oferowanej przez miasto i jego podupadłą przestrzeń publiczną”. 2  Istotą tych 

dążeń jest stworzenie izolacji i oddalenia od „reszty”. Każde ogrodzenie ma 

                                                 
1 V. Andreoli, Starzy i młodzi w społeczeństwie, Społeczeństwo, 2013, nr 1, s. 69 – 82.  
2 T. Caldeira, Fortified Enclaves: The New Urban Segregation, Public Culturew, 1996, s. 303 

– 328.  
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jednak dwie strony, gyż dzielą – wcześniej jednolitą przestrzeń – na „wnętrze” i 

„zewnętrze”. To, co dla jednych jest „wewnątrz”, dla innych jest „na zewnątrz”. 

A izolacja budzi niechęć i niepokój. Stwarza też „Inność”, pogłębia ją i 

umacnia.  

Gdy ten proces rozdzielenia świata człowieka przeniesiemy na osoby stare 

i młodych, wówczas zauważamy calkowie3m podobne tendencje i 

prawidłowości budowania murów i oddzielania się jednych od drugich. Gdy 

powstanie między pokoleniami granica, oddziela ona „Innych” od „Reszty”. 

Każda ze stron zaczyna odgrywać własną, nową rolę, przypisaną danej stronie 

świata: „gorszego” i „lepszego”; „słabego” i „silnego”; „zaradnego” i 

„bezradnego”. Oczekuje się od siebie nawzajem odgrywania narzuconych ról, 

pogłębiając antagonizmu i lęk przed na dchodzącym nieuchronnie przejściem 

„na drugą stronę społeczeństwa”. Kierunek wędrówki jest bowiem znany : 

zawsze „ku starości”. Zbudowanie muru sprawia, że – jak to podkreślają 

filozofowie spotkania: pierwsza znika Twarz. Inny rozmywa się, jest 

nierozpoznawalny, anonimowy. Inny rozmywa się w Wielu, których się starszy 

człowiek obawia. W grę włączone sa różnego rodzaju maski (klasy społeczne, 

stereotypy, uniformy, styl życia), a odchodzi się od prawdy o człowieku 

zapisanej w jego Twarzy. Maska decyduje o tym, z kim mamy do czynienia i jak 

się z nim spotkać, a raczej jak go „obsłużyć” – traktowany jest coraz bardziej 

przedmiotowo i anonimowo. Maski można nakładać i ściągać, mogą ukrywać 

mniej lub więcej prawdy, ułatwiają oszustwo i manipulacje drugim. Zawsze 

rodzą lęk niepewności i skazują na spotkanie cząstkowe lub je uniemożliwiają. 

Z konieczności rodzą samotność i pogłębiają poczucie osamotnienia. 1 

Ucieczka przed spotkaniem z innymi, zamkniecie się we własnym świecie 

przedstawicieli starszej i młodszej generacji, uniemożliwia stworzenie 

wspólnoty. Każde zetknięcie się poszczególnych ludzi ze sobą, jest jedynie 

otarciem ramion, ale nie wymianą bogactwa duchowego. Powstają wspólnoty 

„szatniowe”, które łączą płaszcze zawieszone w jednym miejscu, pozostawione 

na pewien czas, które nic nie mówią o celach i zamiarach poszczególnych ludzi. 

Czasami nazywa się je także „wspólnotami karnawałowymi”, gdyż są 

powoływane często z racji rocznic, świętowania, widowisk czy zabaw. A 

rozsypują się tuż po ich zakończeniu. Orwell zakreślił w pracy”1984” wizje 

zbiorowych „pięciu minut nienawiści”, które Huxley zamienił w swoim 

„nowym wspaniałym świecie” na pięc minut „zbiorowej adoracji”. Co pewien 

czas środowisko wyciąga odpowiednie sztandary i przypomina hasła, pod 

                                                 
1 Z. Bauman, Zindywidualizowaner społeczeństwo…, dz. cyt., s. 212 – 216.  
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którymi można się spotkać i maszerować, a po których na co dzień niewiele 

zostaje. Oferuje się „wspólne cele”, a nawet dąży do „kroczenia jedną drogą” – 

co jednak pozostaje w sferze werbalnej i nie ma wiele wspólnego z podłożem 

moralnym. Relacje domowe, rodzinne czy środowiskowe stają się w ten sposób 

„płynne” – zmienne, chwilowe i bez większego znaczenia. 1 

Starość to rozsypywanie się wspólnot odczuwa szczególnie wrażliwie. 

Świadome już jest znaczenia siły „bycia razem”, a niewiele może zrobić, aby 

naprawić sytuację współczesnego świata. Spogląda na świat z mądrością, która 

jest dostępna tylko starych ludziom, czyli z perspektywy nieuchronnej śmierci. 

Odczytuje wyraźnie przeznaczenie, które wiąże się z ludzką naturą. Ta 

świadomość wykreśla ostateczny horyzont, dla którego ludzkość powinna 

wytrwać i zdążać do niego świadomie. Inne sprawy i dążenia czyni mniej 

ważnymi. Dlatego też odczucie domu rodzinnego, jako „domu 

przedpogrzebowego” jest tak ważne i wyraźne. Przekonują się o znaczeniu 

gościnności, która jest ważniejsza niż wszystko inne w życiu człowieka. Wszak 

każdy człowiek z niej korzysta – będąc zaproszony do życia. A spotkanie z 

życiem  może się zakończyć nagle i w sposób mało zauważalny dla innych.  Ta 

świadomość gościnności na świecie jest – w mądrości osób starszych – 

najsilniejszym argumentem dla etyki. To dla niej warto selekcjonować swe 

troski i zabieganie. Jednak najczęściej seniorzy te podstawowe prawdy 

rozważają w opuszczeniu przez młodszych, którzy ciągle gonią za realizacja 

swych nowych planów. 2 

Bez względu na pojawiające się trudności w relacjach 

wewnątrzrodzinnych, zwłaszcza między starszymi a młodszymi jej 

przedstawicielami, to jednak rodzina pozwala człowiekowi starszemu utrzymać 

równowagę psych9czną i sprzyja jego dalszemu rozwojowi. Kontakty 

międzyosobowe, które zapewnia seniorom rodzina, sprawiają, że ich życie do 

końca może być intensywne i wartościowe. Z kolei osoba starsza jest potrzebna 

rodzinie do pełniejszego funkcjonowania, a zwłaszcza do wychowania i 

socjalizacji młodszych członków rodziny.  

W rodzinie istnieje coś, co można nazwać mechanizmem wzajemnego 

rozliczania uczuć między pokoleniami. Są to szczególnie uczucia, jakimi 

dziadkowie obdarowują swoje dzieci i wnuków, a które z kolei wywołują 

uczucia, jakie dzieci i wnukowie żywią do starszych w rodzinie. W ten sposób 

                                                 
1 Por. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przekł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Krakow 

2006, s. 308 – 312.  
2 Por. J. Derrika, Kosmopolici wszystkich krajów: jeszcze jeden wysiłek, przekł. J. Siemek, 

Literatura na świecie, 1998, nr 11 – 12, s. 127.  
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trwa wymiana emocjonalna, żywa i ubogacająca całą rodzinę. 1 Cała rodzina 

może bowiem tworzyć jedność, która zespolona jest wspólną miłością i 

nadzieją. Do tego jednak potrzebna jest dobra wola wszystkich. I nikt z rodziny 

nie może być marginalizowany i żyć jakby pośród nieobecnych.  

b. Przeżycia  „zbędnych” dla rodziny  

W 1920 roku, w pracy    specjalisty prawa karnego, Karla Bindinga i 

profesora medycyny Alfreda Hoche, która ukazała się drukiem pod tytułem „Die 

Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Leben” („Zezwolenie na niszczenie 

życia pozbawionego wartości”), po raz pierwszy użyto terminu „unwertes 

Leben” („życia pozbawionego wartości”). Zasugerowano, ze we wszystkich 

społeczeństwach życie otaczane jest przesadna i niezasłużoną ochroną kosztem 

życia w pełni wartościowego i należnej troski  o ludzkość. Przeciwstawiono 

życie jednych, zyciu innych – „bezwartościowych”. Uczeni nie widzieli żadnego 

powodu – prawnego, społecznego czy religijnego – dla którego eksterminacja 

„bezwartościowych” miałaby uchodzić za zbrodnię i podlegać karze. Miała to 

być nowoczesna wersja starożytnej kategorii „homo sacer” – związanej z 

prawem greckim i rzymskim na temat wykluczonych poza obręb praw, których 

można bezkarnie zabić składając ich w ofierze bogom. 2 

   W polskiej literaturze socjologicznej kategoria „ludzie zbędni” pochodzi od 

socjologa i historyka kultury Stefana Czarnowskiego (1879–1937). 

Czarnowski zaliczył do niej osoby zawieszone między strukturami, „luźne” – 

bezrobotnych, zdeklasowanych, młodzież z rodzin robotniczych i chłopskich 

bezskutecznie poszukującą zajęcia, ludzi bez zawodu i majątku, bezdomnych, 

włóczęgów i żebraków – w czasach stabilizacji żyjących z dnia na dzień, 

wykonujących dorywcze, niekiedy pogardzane prace. Kategoria „ludzi 

zbędnych” poszerzona została z czasem o uchodźców, zdemobilizowanych 

żołnierzy, dezerterów, inwalidów, samotnych starców, sieroty i zbyt szybko 

dojrzałą młodzież – setki tysięcy osób, których życie wyrzuciło na margines 

egzystencji. 3 

                                                 
1 L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze…, dz. cyt., s. 49 – 52.  
2 Broszura „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens (Zezwolenie na niszczenie 

życia pozbawionego wartości” (1920) posłużyła jak teoretyczne uzasadnienie dla zagłady 

chorych psychicznie w III Rzeszy. 

Por. G. Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, przeł. B. Heller-Roazen, 

Munchen 1998, s. 18.  
3 Współcześnie pojawiło się też, w kontekście wystawy historycznej w Szczecinie na temat 

„Ludzi zbędnych”, tworzących nową historię miasta, określenie „ludzie z demobilu”. Zob. 

http://www.szczecin.eu/zycie_w_miescie/miasto_poleca/koncerty/12828-

ludzie_z_demobilu.html 
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Starość współcześnie niesie z sobą różnego rodzaju cierpienie, w tym 

brak możliwości oparcia się na czymś zewnętrznym. Ludzka świadomość 

opiera się zawsze na czymś, czego oczekujemy, pragniemy, pożądamy, a więc 

także potrzebujemy. I dlatego doi tego dążymy. Kierując się ku tym celom, 

odwracamy uwagę od siebie samych. Cierpienie zaś sprawia, że świadomość 

człowieka zwraca się ku nam samym. W starości, gdy tym bardziej chciałoby 

się uciec od siebie, aktualnych problemów i strapień, w sferę marzeń i dążeń, 

aby zapomnieć o przeżywanym bólu, znikają kolejne podpórki codziennej 

egzystencji. Pojawia się niepewność i cierpienie. Ludzkie istnienie seniora, 

które kiedyś rozpraszało się na wiele różnych doświadczeń i oczekiwanych 

przedmiotów, zostaje nagle skupione na sobie samym. 1 

Powody cierpienia ludzi starszych są różne. Poczynając od prostych 

czynności, czyli np. Podejścia samemu do łazienki, włączenia telewizora, czy 

zrobienia herbaty, po sprawy trudniejsze, jak np. słabnący wzrok, słuch albo 

pamięć, chore serce, czy nieotrzymanie moczu. Przykładów można wymienić 

bardzo dużo, a większość z nich potrafi bardzo skomplikować życie starszego 

człowieka. Sprawia, że starość nie dla każdego człowieka jest dobrym czasem, 

albo chociaż gorszym niż dotychczasowe życie. 2  

Starzy są niepotrzebni:  męczący, kosztowni, zbędni, bezwartościowi. 

Stosunek do ludzi starych świadczy o naszym rozwoju cywilizacyjnym - 

mawiali klasycy. Ale dla Dla dzisiejszego 20-latka, człowiek po 75. roku życia 

stoi po prostu nad grobem. Jego czas się skończył, nie ma prawa pracować, bo 

nie jest kreatywny, ma "stare naleciałości" i blokuje etat młodszym. Starość 

zaczęła być pojmowana w Polsce jako stan fizycznego zniedołężnienia i 

umysłowego stetryczenia. Mijają czasy, gdy do ostatnich dni chorymi i starymi 

opiekowały się ich dzieci czy kuzyni. 

Z badań wynika, że w ostatnich latach coraz więcej Polaków decyduje się 

zostawić rodziców i dziadków w domach opieki społecznej i hospicjach. Bo tam 

ma być im lepiej. Co miesiąc uiszczają należną kwotę, a raz na rok jeżdżą w 

odwiedziny. Zdaniem badaczy, powodem tego są głównie względy 

ekonomiczne. 

                                                                                                                                                         

Por. S. Czarnowski, Ludzie zbędni w służbie przemocy, Bractwo Trojka, Poznań – Warszawa 

2018.  
1 T. Gadacz, O umiejętności zycia, Kraków 2003, s. 205.  
2 Por. M. Janukowicz, Opieka bez wsparcia. O upływającej jesieni życia, w: Opieka i pomoc 

społeczna wobec wyzwań współczesności, red. W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska, 

Rzeszów 2008, s. 11 – 13.  
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Państwowe domy opieki pękają w szwach. Listy oczekujących także. W 

prywatnych rezydencjach seniora są wolne miejsca, ale na pobyt w nich stać 

tylko nielicznych - miesięcznie trzeba płacić nawet 3 tysiące złotych. 

Jedynym nowym pomysłem na opiekę nad ludźmi starszymi, jaki się 

ostatnio pojawił, to tworzenie rodzinnych domów opieki społecznej. Ale choć 

pojawiła się taka możliwość – podchwyciły ją jedynie Miejskie Ośrodki Pomocy 

Społecznej w Poznaniu i Gdańsku. W ciągu kilku tygodni zgłosiło się do nich 

kilkadziesiąt chętnych, nie tylko z Gdańska, ale również z całej Polski.  

Starsza osoba pozbawiona kontaktu z drugą osobą, odrzucona przez 

bliskich, zamyka się w sobie. Przestaje walczyć. W grupie starych osób jest 

największy procent samobójców. Najwięcej staruszków zabija się w USA 

(stanowią 19 procent samobójców). Nie mają powodu, by żyć. Oni nie chcą się 

zabijać: nie wiedzą jak żyć w starości. 1 

Według badań z 2004 roku, wskaźnik samobójstw (liczba samobójstw na 

sto tysięcy przedstawicieli danej grupy) dla osób powyżej 65 roku życia wynosi 

19,0, a dla 75-latków 18,8, przy średnim wskaźniku dla całej populacji 

samobójców w Polsce wynoszącym 15,6. Jak alarmują socjologowie, stwierdza 

się wzrost liczby zgonów samobójczych w grupie wiekowej seniorów. 

Samobójstwa osób starszych stanowią poważny problem także w innych 

krajach. W Stanach Zjednoczonych odsetek seniorów (tu: osób powyżej 65 roku 

życia) stanowi 13%, jednakże wśród samobójców 18% należy do tej grupy 

wiekowej. Samobójstwa w znacznej części państw świata częściej popełniają 

mężczyźni niż kobiety, jednakże w grupie wiekowej seniorów, to kobiety 

częściej odbierają sobie życie. 2 

Trudno wskazać kompletny zestaw przyczyn, dla których osoby starsze 

popełniają samobójstwa. Bezsprzecznym jest jednak fakt, że wśród sędziwych 

samobójców znaczny jest odsetek osób z depresją i innymi schorzeniami 

mentalnymi oraz poważnymi dolegliwościami somatycznymi.  

Wśród najczęstszych czynników ryzyka próby samobójczej wśród osób 

starszych wymienia się: 

- przechodzenie choroby mentalnej, np. depresji; 

- uzależnienie od alkoholu; 

- doświadczanie przewlekłej choroby somatycznej; 

                                                 
1 https://www.ipon.pl/forum/topic/835-starzy-i-zb%C4%99dni. 25 VI 2003.  

2 E. Cioran, Samotność i przeznaczenie, Wyd. KR, Warszawa 2008. Por. A. Shah, De T. 

(1998), Suicide and the elderly, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 1998, 

nr 2, s. 3-17. 

https://www.ipon.pl/forum/topic/835-starzy-i-zb%C4%99dni
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- nagła utrata dotychczasowej pozycji społecznej lub rodzinnej; 

- utrata bezpieczeństwa finansowego 

- poczucie izolacji; 

- utrata życiowego partnera. 1 

Według wstępnych oszacowań w 2020 roku pierwsze miejsce w 

rankingu przyczyn zgonów zajmie depresja. Bezpośrednio zaś śmierć w 

depresji powodowana będzie przez samobójstwa. Depresja jest zaburzeniem 

dotykającym około 15% populacji powyżej 65. roku życia. Obraz depresji u 

osób starszych ma swój odrębny charakter (depresja agitowana). Ze względu 

na współistnienie głębokiego smutku, poczucia beznadziejności i pobudzenia 

motorycznego, stan ten wiąże się z dużym ryzykiem samobójstwa. 2 

Wskutek śmierci osób z własnego pokolenia osoba starsza, zwłaszcza w 

wieku sędziwym, traci powiązania społeczne, które nie mogą być w zasadzie 

skompensowane. 3  Zwraca się  także uwagę na to, iż liczba osób, które nie 

posiadają związków rodzinnych będzie wzrastać. Zaostrzenie sytuacji 

kryzysowej i zagrożenie samobójstwem wzrasta też wtedy, kiedy starsza 

osoba obawia się wyrwania z zagubionego środowiska i przeniesienia do 

domu pomocy społecznej lub innej instytucji. 4   

Zwraca się uwagę na fakt, że u osób starszych decyzja o samobójstwie 

jest bardziej przemyślana i konsekwentniej -wprowadzana w czyn niż u ludzi 

młodych. Liczba ponownych prób samobójczych spada wraz z wiekiem. Jest 

to związane z tym, że pierwsze próby częściej prowadzą do śmierci. 5  

W wieku starszym występują także częściej, w odróżnieniu od wieku 

średniego, tzw. samobójstwa podwójne, gdy partner zostaje zamordowany lub 

popełnia sam samobójstwo, ponieważ nie chce dalej żyć sam. 6  

                                                 
1 A. Kulikowska, I. Jarocka, P. Jakubów, J. R. Ładny, M. Wojewódzka-Żelezniakowicz, S. I. 

Czaban, Wybrane czynniki socjodemograficzne i kliniczne jako predykatory prob 

samobójczychze szczególnym uwzględnieniem zatruć, Postępy Nauk Medycznych, 2010, nr 

9, s. 23 – 38.Por. http://www.zycie.senior.pl/147,0,Samobojstwa-osob-starszych,8425.html 
2 G. Gustaw, Smutni od zawsze, Charaktery, 2012, nr 11, s. 50-55; D. Dudek, A. Zięba, M. 

Siwek„ A. Wróbel,  Depresja , VM Via Medica, Gdańsk 2007.  
3 H.-W. Wahl, A. Kruse, Psychological gerontology in Germany: recent fmdings and societal 

implications, Ageing and Society, 2003, nr 23, s. 131-163. 
4 P. Klastermann, Vortrag anlässlich der Jahrestagung des Nationalen 

Suizidpräventionsprogrammes für Deutschland, Berlin 2004.  
5 Por. J. Demling, E. Lungershausen, Suizidalität, w: D. Platt (red.), Handbuch der 

Gerontologie, red. D. Platt, t. 5: Neurologie, Psychiatrie, Gustaw Fischer Verlag, Stutgart, 

New York 1989.  
6 P. A. Santy, Observations on double suicide: review of the literature and two case reports, 

American Journal of Psyhoterapy, 1982, nr 1, s. 23-31. 

http://www.zycie.senior.pl/147,0,Samobojstwa-osob-starszych,8425.html
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Kryzys prowadzący do decyzji samobójczej wiąże się często z 

przejściem na emeryturę i utratą znaczenia społecznego. Zmianie ulega 

wówczas również rytm dnia. Jeżeli do tego dojdzie równocześnie utrata 

otoczenia (przeprowadzka do domu pomocy społecznej), to zważywszy na 

zmniejszające się zdolności adaptacyjne w tym wieku sytuacja kryzysowa ulec 

może zaostrzeniu. 1 

Człowiek w ciągu życia gromadzi zapas doświadczeń i życiowej 

mądrości i są to środki pozwalające przetrwać w sytuacji kryzysowej. 

Człowiek jednak w ciągu życia otrzymuje zyski i ponosi straty. Bilans życia 

może więc okazać się ujemny. Osoba w wieku senioralnym często nie widzi 

już możliwości poprawcy tego bilansu. 2 Niemieccy autorzy mówią o 

„samobójstwie bilansowym” (Bilanzsuizid) jako specyfice aktów 

samobójczych u osób starszych.3 

Do zachowań samobójczych w wieku starszym prowadzi zwykle 

kumulacja wielu czynników. Samobójstwo w tym wieku jest często skutkiem 

kompleksowej i wielopoziomowej motywacji. Kumulację czynników nazywa 

siew niekiedy nazywa „konstelacją ryzyka” (Risikokonstellation). 4 

Zauważa się, iż każde samobójstwo jest komunikatem dla tych, którzy 

żyją. Utrata samodzielności i autonomii może prowadzić do zachowania 

samobójczego i do pozostawienia notatki: „Beze mnie będzie wam lepiej”. 

Jednak nawet w takiej sytuacji samobójstwo jest odrzuceniem rodziny, 

przyjaciół i świata. Uświadomienie tego starszej osobie może mieć duże 

znaczenie w profilaktyce suicydalnej. 5 

Niekiedy bilans życia zamyka się stwierdzeniem: „Nie mam już dla 

kogo żyć”. Istnieje duży obszar możliwości ukazania seniorowi dalszych 

perspektyw i pomocy mu w zaplanowaniu dalszej aktywności życiowej, tak 

aby mógł coś jeszcze zrobić dla ludzi i świata.  

   Jak uczy  m.in. psychologia pozytywna „Nie wyprowadzasz ciemności z 

pokoju, lecz wprowadzasz jej przeciwieństwo – światło, które natychmiast ją 

                                                 
1 I. Skoog, Psychiatric epidemiology of old age: The H 70 study, Acta Psychiatrica 

Scandinavica, 2004, nr 109, s.  4-18. 
2 Por. B. Szatur -Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewski,  Podstawy gerontologii 

społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.  
3 Por. A. Schmidtke, S. Schaller, (2006), Suizidalität, w: Gerontologie,  red. W. D. Oswald, U. 

Lehr, C. Sieber, J. Komhuber, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2006. 
4 Por. M. Hirzel- Wille, Suizidalität im Alter, Individuelles Schicksal und soziales Phänomen. 

Psychoanalyse im Dialog, 2002, t. 11, Peter Lang, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt a. M., 

New York, Oxford, Wien 2002. 
5 Por. D. Rown, Depression: the way out of your prison, Routledge, London 2003. 



237 

 

neutralizuje.” Światłem dla seniora mogą być np. zainteresowania (pasje, 

hobby), edukacja (Uniwersytety Trzeciego Wieku), samokształcenie, rozwijanie 

aktywności twórczej, mądrość życiowa i użyczanie tej mądrości innym. 1 

Również człowiek bardzo cierpiący może znaleźć sens życia i to nawet 

nie tylko pomimo cierpienia ale w samym cierpieniu. Pozytywne strony 

cierpienia odkrywn Viktor Franki w stworzonej przez siebie logoterapii. Jako 

długoletni więzień obozów koncentracyjnych poznał smak egzystencji, odartej z 

wszelkiej godności, cierpiał z głodu, zimna, brutalnej przemocy, a jednak 

uważał życie za coś cennego, zasługującego na to aby je chronić. Franki miał w 

zwyczaju zadawać jedno pytanie swoim pacjentom cierpiącym z powodu 

rozmaitych mniej szych i większych dramatów: „Dlaczego nie odbierzesz sobie 

życia?” W ich odpowiedziach odnajdywał zwykle wskazówki, którymi kierował 

się w dalszej terapii; jeden człowiek trzyma się życia przez wzgląd na dzieci, 

inny pragnie wykorzystać jakiś talent, jeszcze innego ratują od zagłady 

wspomnienia, które warto zachować. Odpowiedź na tak sformułowane pytanie 

domagała się sięgnięcia od razu do pozytywnych pokładów swojego życia i 

swojej osobowości. 2 

W historii wielokrotnie podnoszono nadzieję, że wraz  z uzyskaniem  

przez     jednostki wolności duchowej, wewnętrznej („wolność do”, „wolności 

pozytywnej”), otrzymają oni wolność  zewnętrzną – fizyczną („wolność od”, 

„wolności negatywnej”). Uważano, ze taki jest sens troski o osobistą wolność 

duchową, że buduje ona warunki nieodzowne dla jakiejkolwiek wolności  

fizycznej. I tak np. walka z niegodziwością, uprzedzeniami i przesądami, daje 

podstawy do walki przeciwko niegodziwości i despotyzmowi politycznemu. 

Lecz ten idealny, teoretyczny model, nie przenosi się łatwo na praktykę życia 

społecznego. Zborowa autonomia oznacza, że ludzie stosują się do tych reguł, 

które sami ustanowili.  

Można ten model troski o wolność przenieść na starość jako okres życia 

człowieka, w którym wolność seniora jest szczególnie zakwestionowana przez 

nowe sytuacje. Jego poczucie wolności często jest zaatakowane wyzwaniami, 

brakiem wsparcia, koniecznością sięgnięcia po pomoc, poczuciem osamotnienia 

i bezradności. Sam więc, dla zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, musi 

zrezygnować z własnych zamiarów, planów czy marzeń. Zdany jest na decyzje i 

                                                 
1 J. Czapiński, Wprowadzenie do wydania polskiego, w: Psychologia pozytywna w praktyce, 

red. P.A. Linley, S. Joseph, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 9 – 12.  
2 Por. V. E. Frankl,  (1998), Homo Patiens, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 

1998;.tenże, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2009;  tenze,  

Wola sensu, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2010. 
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działania innych, często posiadających jeden jedyny atrybut przewagi, jakim są 

jego siły i młodość. To wzajemne splatanie się losów pokoleń okazuje się być 

niezwykle skomplikowanym węzłem relacji, które niekiedy trudno opisać czy 

zrozumieć. 1  

Determinacja osoby starszej wiąże się z doświadczeniem, że cokolwiek 

sam zdecyduje, Zycie toczy się samo, niekiedy jak bezmyślna machina, której 

bieg nie zależy w żaden sposób od niego samego.  

Słowa kluczowe:  Starość, „ludzie zbędni”, rodzina, samotność  

Streszczenie:  

Najbardziej dramatyczna zmiana miejsca osób starszych dotyczy domu, 

zwłaszcza domu rodzinnego, w którym ze starością zaczyna brakować miejsca 

dla starych ludzi. Dom zamienia się wówczas na miejsce oczekiwania na zejście 

z tego świata. Jako pierwszy symptom zaburzenia dawnego porządku 

panującego w rodzinach, związany ze starością, jest odejście od wzajemnego 

komunikowania się domowników z osobami starszymi. Pozostawieni są sobie, 

nie wprowadzeni do bieżących spraw i podejmowanych tematów. Bardzo często 

jest to bezpośredni wynik otępienia umysłowego starszych ludzi, związany z 

wiekiem.  

   Czynnikiem, który usuwa starsze osoby z centrum życia domowego. 

Włączając ich do grupy osób nazywanych w socjologii „ludźmi zbędnymi”,  jest 

silne przekonanie społeczne, że starsi ludzie powinni ustąpić miejsca młodym – 

usunąć się w cień. Starsze osoby czynią to, gdy doświadczą wielokrotnie 

odrzucenia swych ofert, czy też potraktowani są obcesowo w sytuacji debaty czy 

naradzania się domowników nad jakimś tematem. 

 

    

 

 

 

 

                                                 
1 Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym swiecie, przekł, J. Konieczny, Wydawnictwo 

Znak, Kraków 2007, s. 121 – 131.  
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Caracteristica sărbătorilor de iarnă în satul Dubăsarii Vechi 

Galina Costeţchi, prof., LT ,,N. Donici”, 

satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni 

 

...,,Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. Aici orice gând e mai încet, - şi 

inima-ţi zvâcneşte mai rar, ca şi cum nu ţi-ar bate în piept, ci adânc în pământ 

undeva. 

...Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi ca un miros sfios de iarbă tăiată, ca 

o cădere de fum din streşini de paie, ca un joc de iezi pe morminte înalte”. 

  Lucian Blaga. Sufletul satului.  

 

Acum, când, iarna a lăsat peste pământ o tăcere temporară a naturii, din 

cele mai vechi timpuri românii au ştiut să suplinească acest răgaz cu frumoase 

sărbători laice şi religioase, bogate în diferite tradiţii şi obiceiuri. Acum, când, 

tocmai peste satele ţării se răspândeşte un miros de cozonac şi colaci pregătiţi 

pentru urători şi colindători, crăciunei rumeni gata de pus la icoane,pe care, 

gospodarii de la sate, în ziua de Sfântul Gheorghe le scot pentru a le da la 

animale. Şi tocmai acum vreu să vorbesc despre valorile poporului nostru, 

cuprinse în sărbătorile de iarnă, de fapt sărbători ale sufletui românesc.  

Deoarece colţişorul de rai pentru mine este satul de baştină, la unele 

aspecte ale sărbătorilor de iarnă, mă voi opri cu mici descrieri, anume,  în satul 

Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, sat aşezat de Dumnazeu într-o vale 

pitorească, de pe cel mai mare cot al râului Nistru, umbrit de o pădure seculară 

de stejari, cu izvoare limpezi, ce ţâşnesc din stânci bătrâne, şi cu o istorie 

căruntă, cu origini de prin veacul  al XIV-lea.   

Din timpurile stravechi ciclul sărbătorilor de iarna se respecta cu multă 

sfinţenie. Indiferent de perioadele istorice mai dificile, când unele din ele, 

socotite mai mult sărbatori bisericeşti, sau păstrat până în zilele noastre. Cu 

unele modificări, dar au rezistat anilor ca şi în prezent să ne bucure sufletul. 

În satul Dubăsarii Vechi ciclul sărbătorilor de iarna începe cu sărbătoarea 

Sfântului Andrei, când pe vremuri bunicile erau fete mari şi mergeau la şezători, 

la joc în sat. Şi azi fetele mari îşi fac un şir de farmece, pentru a-şi afla ursitul. 

Flăcăii şi fetele în noaptea Sfântului Andrei petrec  timpul sărbătorind.  

O altă sărbătoare care continuie ciclul sărbătorior de iarnă este Sfântul 

Mucenic Ignat. În satul Dubăsarii Vechi Ignatul se sărbătoreşte la 2 ianuarie (stil 

vechi). Acest Sfânt, ca şi Sfântul Vasile cel Mare este considerat în mitologie 

drept ocrotitor al vitelor, în special al porcilor – animale care devin simbolice 
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mai ales cu ocazia sărbătorilor de iarna. Porcul simbolizează rodnicie, viaţă 

îmbelşugată.  

Tradiţia principală, ce se păstrează şi astăzi a acestei sărbători, este legată 

de stratul vechi păgân. Este vorba de tăiatul ritualic al porcilor pentru Crăciun, 

Anul Nou, Bobotează. De la Ignat pană la sfânta Duminică nu se lucrează, 

femeiele gospodine nu torc, nu coase, nu împletesc ca să le meargă bine tot anul. 

Dacă se lucrează în gospodăriile cu animale de a fătă, e spre nenorocire. 

Femeiele însărcinate dacă lucrează la Ignat, nasc copii cu semne; nasc greu din 

cauza buricului încolătăcit în jurul gâtului, mânii, piciorului, capului.  

În satul meu porcul se sacrifică la Ignat, iar unii incepând cu Ignatul şi 

pana la Crăciun, fiecăruia cum le convine. Cei ce postesc cu sfinţenie, îl 

sacrifică în ajunul Crăciunului, ca-n ziua de Crăciun, numai să se imfrupte. 

Porcul crescut pentru a fi taiat la Ignat se îngrijeste de mic şi nu în ultima 

săptămână. Căci un lucru important nu se face în grabă, după cum ne spune şi 

zicala-,,Porcul nu se îngraşă la Ignat” sau ,, Porcul nu se îngraşă în Ajun”.  

Înainte de tăierea porcului se pregăteşte locul unde va fi tăiat şi paie. Se 

pregătesc pânze sau ţolişoare (pentru acoperirea porcului), vase (pentru carne, 

măruntaie, sânge), carpe curate. În ziua tăierii, porcul nu se hrăneşte. 

Gospodarul casei cu încă câteva rude sau vecini aduc porcul în locul pregătit, 

unde îl înjunghie. Porcul se înfige în inimă cu ,,finca” sau cu o suliţă ascuţită şi 

dură. După aceea porcul este acoperit cu paie şi se pârleşte, întorcându-se pe 

toate parţile. Pentru ca şoricul sa fie moale se spală cu apă fierbinte şi se acoperă 

cu peliculă, pânză sau ţolişoarele pregătite din timp. Apoi copiii casei se urcă 

călare pe porc. Peste puţin timp se înlătură învelişul şi cu cuţitele, iar alţii cu 

coasa (ca în trecut), îl rad până şoricul se face alb tot odata spălând-ul cu apă 

caldă, fierbinte. După aceea, cu un cuţit ascuţit, stăpânul casei face o cruce pe 

fruntea porcului (cu semnificaţie) ,,ca să fugă sufletul din cap”. Se taie capul, 

purtându-l în sus şi în jos gospodarul rosteşte ,,să vină şi tata, şi mama şi toţi 

copiii din urmă în această gospodărie”. Se taie coada porcului care se dă copiilor 

s-o manance -,,sa fie iuţi ca coada porcului”, la fel şi urechile ,,sa aibă auz bun”. 

Se obsearvă aici ideea adulţilor de a face ca prin asemenea acţiuni să treacă 

sănătatea şi alte calităţi bune ale animalelor asupra copiilor. A acestora din urma 

era şi ,,beşica” porcului, care umflată şi cu câteva grăunţe, apoi uscată, să fie o 

jucărie sunătoare. După decapitare, porcul este spintecat. Într-un vas se strânge 

sângele, care e folosit în alimentaţie (pentru cârnaţi şi saltison). Cel ce taie 

porcul trebuie sa fie atent, ca să găsească şi să îndepărteze fierea, care se usucă 

şi se păstrează ca remediu pentru arsuri. O reflectare a credinţei păgâne legată de 
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tăierea porcului este ,,prognozarea după splină”. Dacă splina este lată şi scurtă, 

atunci iarna va fi scurtă, friguroasă şi cu multă zăpadă. Şi dacă splina este lungă 

şi subţire, va fi şi iarna uscată şi de durată. Jumătăţile de porc sunt aduse în casă 

cu capul înainte ,,ca să aibă parte de acest porc stăpânii”. 

Sărbătoarea ce urmează dupa Ignat , în ciclul sărbătorilor de iarnă este 

Crăciunul. În satul Dubăsarii Vechi se sarbatoreşte la şase ianuarie, deşi mulţi au 

început să marcheze Naşterea Domnului la 24 decembrie. Pregătirile pentru 

Crăciun se fac în ziua de Ajun. În Ajunul Crăciunului se coace pâinea şi colacii. 

Se coc colaci de diferite forme şi mărimi, din mai multe şuviţe sau mai puţine. 

Pe lângă colaci şi pâine se mai coc şi colăcei numiţi ,,ajun”şi ,,craciun”. Aceşti 

colăcei se împletesc în formă de 8(opt implinit sau nu). ,,Ajunul” are forma 

cifrei opt, iar “craciunul” – forma unui opt neterminat. Şi ei ca şi colăceii de 

Crăciun se împletesc din mai multe sau mai puţine şuviţe. ,,Craciunul” şi 

,,Ajunul” se pun pe perete sub icoane, unde primul din ei se află până la Sfântul 

Gheorghe; cel de-al doilea se mănâncă în ziua Crăciunului. ,,Crăciunul” se 

scoate de pe perete la Sfântul Gheorghe pentru a-l împarte la animale. Tot pentru 

Crăciun se mai coceau ,,colideţe”, colăcei mici pentru copiii-colindători. Şi 

aceşti colăcei au diverse forme. 

    În noaptea de Crăciun nu se dormea. Gospodarii satului formau grupe 

numite ,,cumpanii” şi sărbătoreau vizitându-se pe rând pană dimineaţa . 

    Dimineaţa Crăciunului începea cu frumoase colinde cântate sau recitate 

de copii.Un exemplu de colindă recitată: 

   Moş Crăciun în fapt de seară         

   S-a pornit înspre oraş,                      

   Şi la sania-i uşoară                           

   A-nhămat un iepuraş.                        

   Vântul bate, gerul creşte                    

   Iepuraşul se grăbeşte.  

   Iata-n vale o căsuţă   

   Cu ferestre luminoase,  

   Moşul s-a pornit în cale  

   Cu toiagul bate-n poartă.  

   Bună seara! Buna seara! 

   Am venit cu sănioara  

   Şi cu daruri proaspete 

   Bucuroşi de oaspete?  

   Bucuroşi! Bucuroşi! 
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   Strigă glasuri de copii, 

   Moşule, de unde vii? 

   Am pornit din zări cu zborul  

   Să vă spun că-n seara asta 

   S-a Născut Mântuitorul. 

   Na şi ţie, na şi ţie, 

   Închina-ţi-vă frumos 

   Domnului Isus Hristos! 

   Eu m-ă duc, v-ă las cu bine  

   Că mai am şi aiţi copii,  

   Să le-mpart lor jucării. 

   Vă las în plata Domnului. 

 Dar colindele şi se mai cântă: 

    Prin troiene spulberate 

    Moş Crăciun îşi face drum 

    Şi cu sacul plin în spate  

    Se grabeşte-acum la noi. 

    Iată-l, iată-l c-a venit! 

    Prichindel îi i-a toiagul  

    Şi îi zice, bun sosit! 

    Daruri ne împarte-apoi 

    Şi ne zice bun noroc, 

    Şi s-a prins cu noi la joc. 

       

   Colindele erau cântate în prag sau în casa gospodarilor. Gazda felicitată 

le mulţumea colindătorilor şi le punea prin străistuţe mere, nuci, colindeţe, iar 

astazi şi bomboane, dulciuri şi bani mărunţei. În seara Ajunului în trecut se 

cântau colinde speciale ca de exemplu:                         

    Moş Ajun şi Moş Crăciun  

    Stau la masă şi beau vin 

    Chichiuţă de bumbac bătută cu diamant  

    Dar în fundul chichiuţei, cine se afla? 

    Moş Crăciun era 

    Şi la mărul cel rotat, cine sta? 

    Ilenuţa şi cosea  

    Nu ştiu coase sau descoase  

    Lăcrimioare ştiu că varsă 



244 

 

    Şi le varsă-ntrun stacan 

    Şi le zvârlea sub divan 

    Amărâtă ce era  

    Lăcrămoare că vărsa 

În seara Crăciunului cântau ca şi în prezent, colinde şi cei mari: 

    Ascultaţi aceste tote  

    Neamuri, norod şi gloate  

    Şi-nţelegeţi cu cuvântul 

    Omul peste tot pamantul. 

    Zici că lumea se sfârşeşte 

    Şi judeţul se găteşte 

    La judeţ cu toţi vom merge 

    Păcătoşii toţi v-or plânge 

    Văzând iadul cum îi strânge, 

    Cu bice de foc împletite, 

    Cu bătăi necontenite. 

    Aşa şi cu Doamne sfinte  

    Adăţi şi de noi aminte  

    Şi de tot nu ne uita, 

    Căci îngerii când vor cânta 

    Slava-n cer s-a ridicat, 

    Aşa creştini să vă fie, 

    La mulţi ani cu bucurie  

    Să vă fie de bine sărbătorile. 

Seara colindătorii erau mulţumiţi cu colaci şi bani. 

Anul Nou este sărbătoarea ce urmează după Crăciun în ciclul sărbătorilor 

de iarnă. În Dubăsării Vechi ea se sărbătoreşte în ziua de Sfântul Vasile la 14 

ianuarie (stil vechi). Anul Nou mai întâi de toate, este sărbătoarea Plugarului. 

Înţelegerea aceasta se vede în toate obiceiurile legate de această zi. Încă din 

seara sf. Vasile se pornesc cu plugul ,,urătorii” sau ,,plugarii” care prevestesc 

venirea Anului Nou, a sfântului Vasile. Anul Nou şi sfântul Vasile în textul 

,,pluguşorul”  se infăţişează în chipul unui plugar puternic, voinic şi tânăr care 

face minuni cu vredniciile sale plugăreşti. Se descriu toate isprăvile lui ,,Badea 

Vasile”: ,,aratul”, ,,semănatul”, ,,seceratul”, ,,treieratul”, ,,macinatul” , ,,cernutul 

făinei şi coacerea colacilor”. În seara Anului Nou, ca şi în seara Crăciunului 

nimeni nu se culcă. 

Fetele făciau o mulţime de farmece: 
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Se duceau pe la ferestrele caselor şi ascultau pe cei ce vorbeau înăuntru. 

Dacă cineva din casă spunea cuvantul ,,du-te” sau ,,sa se duca”, atuncea fata (de 

sub ferestră) se va mărita în anul ce vine. Dacă auzea  ,,şezi” – nu se va marită. 

Odata cu lănsarea amurgului fetele numărau câte nouă pari de la garduri şi 

al noulea era legat. Dimineaţa, când mergeau să vadă, daca acest par era neted şi 

intra – atunci mirele va fi cu puţine neamuri şi cu mamă şi tată. Dacă e cioturos 

– mirele va fi cu mamă sau tată de al doilea. 

De pe prispele gospodarilor fetele furau lemne. Si daca, numărându-le 

erau cu pereche – va avea mire, daca nu – invers. Intrau în ocol şi fiecare din ele 

prindeau cate o oaie şi o legau cu o cordică. Dimineata, daca oaia este tanara – 

va avea un soţ tânăr, dacă e bătrână – soţ bătrân. 

Adunau apă cu gura de la trei fântâni şi într-un vas se facea aluat, din care 

se coceau turte. Turtele se lua pe spata de la razboiul de tors sau pe picior şi le 

întindeau la câine. Pe a cui câinele o apuca la început aceea prima se va mărita. 

În ajunul Anului Nou la toate streşinele caselor se atarnau crenguţe de 

busuioc. În dimineaţa zilei, dacă busuiocul era cu rouă, atunci anul ce vine va fi 

norocos, daca e fără atunci-invers. 

Principalul obicei al Anului Nou este ,,Plugoşorul”. În ajunul Anului Nou, 

ca şi de Crăciun, la început, copiii cu clopoţei, prăjini lungi, ramificate la varf 

(plug artificial), se pornesc ca să ,,are cu plugul”. De prăjini se leagă de obicei 

stible de busuioc, în semn că urătorii doresc ca anul viitor să fie bogat şi în 

pâine, şi în flori, şi în iarbă. 

Se organizează cete de urători-flăcăi. Hăitul flăcăilor întotdeauna este mai 

frumos dacat al baieţilor, care mai adesea strigă cuvintele, nepricepând bine 

inţelesul lor, sau chiar le uită şi nu le spun toate. 

Cetele flăcăilor includ şi diferite măşti: ,,capra”, ,,ursu”, ,,căluţul”, etc. 

Instrumentele principale ale cetei de urători sunt: buhai, bici, clopote. După 

declamarea poeziei uratului, de obicei, flăcăii fac aluzii spirituae la darurile 

aşteptate. Cererea darurilor ia forma de ameninţare comică: 

      Hei plug cu doisprezece boi,  

 La nii prinii, 

 La coadă dălghii, 

 Daţi colacul şi pitacul, 

Că fărâmă boii pragul. 

  În ziua Anului Nou e primit, ca odată intrând în casa unui om să se 

,,semene”,aruncând cu seminţe de griu, porumb, floarea soarelui – ca anul viitor 
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sa fie bogat pentru gazdă în toate celea. Textul declarat în timpul acesta are şi el 

ca şi textul ,,Pluguşorului” şi a colindei urări de sănăte şi belşug:  

Sănătatea noului  

Şi la anul cu sănătate. 

Să crească grâiele,  

Şi mălaile, 

Şi popuşoaele.  

Fiţi tari ca piatra, 

Iute ca săgeata,  

Tare ca fierul, 

Iute ca oţelul, 

Ca un fir de trandafir,  

La anul şi la mulţi ani. 

În prezent aceleaşi tradiţii, ce se obişnuiesc în ziua de Sf. Vasile – Anul 

Nou se savârşesc şi la unu ianuarie. Deci, şi în satul Dubăsarii Vechi sărbătoarea 

de început de an are două date: 1 ianuarie şi 14 ianuarie. Se închee ciclul 

sărbătorilor de iarnă cu Boboteaza (19 ianuarie). Această sărbătoare se numeşte 

aşa, că în ziua dată a fost botezul lui Isus Hristos în apa Iordanului.  

În ajunul Botezei se face la biserica aghiasma cea mare, cu o semnificaţie 

majoră pentru creştini. Şi continuie o asemenea rânduială în ziua de Bobotează, 

atunci când se sfinţisc toate apele. 

Înspre seara ajunului de Botează se strâng toate rufele de afară ca 

vrăjmaşul să nu intre în ele, în urma împuşcăturilor de la biserică. În dimineaţa 

Bobotezei se hrănesc păsările cu mămăligă ca tot anul să aducă mult folos. 

Pentru ca să fie sanatoase li se dă şi usturoi pisat. Dasemenea, mare însemnătate 

are primul vizitator din această zi. Dacă e bărbat atunci  gazda va avea berbeci în 

anul care vine, daca femeie-în oi va fi mai bogat. În ziua aceasta se mănâncă  de 

post. Felurite bucate din cartofi, fasole, plăcinte cu varză, cu bostan şi neapart 

colivă-griu fiert cu zahăr şi miez de nucă măcinată. Pe masa de sărbătoare se 

pun doi colaci, şi rămân aşa până trece sărbătoarea. Se crede că noaptea vin cei 

răposaţi ai familiei şi mănâncă. 

Baza tradiţiilor din ciclul sărbătorilor de iarnă a fost viaţa practică a 

neamului românesc. Ele aveau rolul important de a trezi la agricultori 

sentimentul optimismului în vederea căpătării unei roade bogate în anul care 

începe, de a fi o distracţie pentru oameni, o pauză de petreceri înaintea unui an 

încordat de muncă. Majoritatea acestor creaţii artistece vechi au păstrat calităţile 

precreştine,desigur, cu unele infiltrăti ulterioare. Fiind  creaţii artistece ale 
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poporului, zugrăvind poetic munca, traiul, idealurile lui, având semnificaţia 

urărilor de belşug, sănătate, fericire, poezia ciclului sărbătorilor de iarnă traieşte 

şi se dezvoltă, în general. Reînoite, complectate cu elemente contemporane 

aceste opere, cred, vor exista şi pe viitor, caci totdeauna corespund idealarilor 

oamenilor. Aceste datini, ce reflectă sufletul poporului român, vin la noi din 

negura vremii, transmise din generaţie în generaţie. Toţi cei ce trăim în prezent 

suntem datori să le onorăm, păstrăm cu sfinţenie, transmiţându-le mai departe. 

Astăzi aceste creaţii populare trebuie susţinute şi promovate intens. Colectarea, 

publicarea şi cercetarea creaţiilor populare care ţin de cicluc sărbătorilor de 

iarnă, scoaterea în evidenţă a bogaţiei artistice precum şi contrapunerea acestora 

tradiţiilor, constituie o problemă importantă şi deosebit de actuală. Fiecare popor 

trăieşte şi îşi păstrează originalitatea datorită unor valori naţionale spirituale 

(limbă, folclor, tradiţii, obiceiuri etc.) şi materiale (artă arhitectorală, port 

popular, meşteşuguri etc.). Să nu lăsăm deci să dispară, că dăinuirea lor 

presupune continuitatea şi dăinuirea naţiunii în ansamblu. De aceea consider 

foarte adevărate cuvintele lui Blaga..., căci pe bună dreptate la români satul în 

toate timpurile a fost leagănul idetităţii cultural-naţionale. Aici se regăseşte 

sufletul românităţii. 

 

Sejmiki koronne wobec najazdów tatarskich 1575 r. (II) 

Hubert Beczek 

Instytut Nauk Historycznych UKSW 

Dariusz Milewski 

Instytut Nauk Historycznych UKSW 

 

Wobec rozdwojonej elekcji szlachta ruska opowiedziała się zdecydowanie 

za Anną Jagiellonką i Stefanem Batorym, zgadzając się wziąć udział w 

pospolitym ruszeniu, zwołanym na 18 stycznia do Jędrzejowa. Niemniej i 

wówczas nie zapomniano o zagrożeniu tatarskim, zobowiązując hetmana 

polnego koronnego Mikołaja Sieniawskiego do zatrzymania w służbie rot 

kwarcianych na kolejny kwartał. Jednocześnie wobec braku gotówki na żołd 

zobowiązano się solennie do zapłacenia go w wysokości 15 zł od konia, o co 

województwo ruskie miało zatroszczyć się w Jędrzejowie i samo dołożyć się z 

własnych podatków. Zarazem zwolniono szlachtę służącą wojskowo od udziału 

w pospolitym ruszeniu1. 

                                                 
1 Laudum wiszeńskie, 31 XII 1575 r., tamże, nr 27, s. 44. 
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Obradująca osobno szlachta ziemi halickiej województwa ruskiego 

zwracała uwagę na grożące niebezpieczeństwo na zjeździe 28 lipca 1575 r. i 

postanowiła prosić o zorganizowanie obrony szlachtę ruską na przyszłym 

sejmiku w Wiszni. Szczegółowo zażądała przy tym zadbanie o „zamków 

pogranicznych opatrzenie”1. Haliczanie okazali się przewidujący, niestety nie 

podjęto odpowiednich środków zaradczych. Sejmik listopadowy szlachty 

halickiej nie odbył się, natomiast wspomnienie najazdu tatarskiego odnajdujemy 

w kolejnym zachowanym laudum, datowanym ze Lwowa 2 kwietnia 1577 r. 

Trafiło ono również do akt grodzkich halickich, stąd możemy wnioskować, że 

miejscowa szlachta zgadzała się z jego postanowieniami. Wspomniawszy tam 

niedawne najazdy tatarskie, uchwalono gotowość na pospolite ruszenie pod 

Rohatyn na niedzielę przewodnią 14 kwietnia wobec informacji o nowym 

zbieraniu się ordy2. Możemy uznać więc tę uchwałę za co prawda spóźnioną, ale 

jednak pozytywną reakcję na klęskę, zadaną przez Tatarów jesienią 1575 r. oraz 

nowy najazd ordy w lutym i marcu 1576 r.3 

Szlachta ziemi chełmskiej zebrała się w swej stolicy 31 marca 1575 r. 

Dostrzegła ona wzmagające się „wielkie niebezpieczeństwa” ze strony Tatarów, 

spotęgowane niedawną śmiercią hetmana Jerzego Jazłowieckiego i brakiem 

należytej ochrony Podola. Chełmianie zalecali zatem zaciągnięcie „co może 

być” żołnierzy za pieniądze przewiezione dla kwarcianych do Lwowa, a także 

dokonanie wraz ze szlachtą ruską i podolską wyboru nowego hetmana. Ten 

miałby zająć się obroną kresów do czasu, aż zjazd stężycki rozstrzygnie problem 

naczelnego dowództwa4. 

W październiku szlachta chełmska obradowała już pod bezpośrednim 

wrażeniem najazdów tatarskich, zaczynając wręcz swoje laudum od 

przypomnienia tych nieszczęsnych wydarzeń5. Chcąc zatem zapewnić 

                                                 
1 Laudum halickie, 28 VII 1575 r., w: Akta grodzkie i ziemskie, t. 24: Lauda sejmikowe 

halickie 1575-1695, wyd. A. Prochaska, Lwów 1931, nr 1, s. 3. 
2 „[…] przypatrzywszy się nieszczęsnemu przypadku a kaźni Boga wszechmogącego za 

grzechy nasze, jako świeżo pohańcy wołyńskie, ruskie i podolskie kraje ogniem spustoszyli, 

zacne ludzi bracia nasze jako też podlejsze stany pomordowali, panie i panienki, ku osób ich 

ohydzie w niewolę pobrali i tak z tem wszystkim cało uszli prze naszę gnuśność” – laudum 

szlachty ruskiej, Lwów, 2 IV 1577 r. (oblata w Haliczu, 5 IV 1577 r.), tamże, nr 2, s. 4.  
3 Najazd tatarski w lutym-marcu 1576 r. skierował się na Wołyń – M. Plewczyński, Wojny i 

wojskowość polska w XVI wieku. Tom III. Lata 1576-1599, Zabrze - Tarnowskie Góry 2013, 

s. 98-101. 
4 Laudum chełmskie, 31 III 1575 r., w: Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668, oprac. 

W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes, Lublin 2013, nr VIII, s. 43-44. 
5 „[…] jawno czynimy, iż za okrutnym nieprzyjacielskim krajów podolskich, wołyńskich, 

ruskiego i bełskiego województwa wielkiej części wtargnieniem Tatar imo wieści, jakie nagłe 
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bezpieczeństwo swej ziemi na czas zbliżającej się elekcji, sejmikujący uchwalili 

wystawienie dwóch chorągwi jazdy w łącznej sile 200 ludzi pod komendą Jana 

Wołczka i Mikołaja Grabi. Żądano ich gotowości na dzień 7 listopada, 

obmyślając zarazem zapłatę z żołdem kwartalnym 15 zł dla rotmistrza i 8 zł na 

konia (liczenie żołdu jazdy od konia było przyjętą zasadą w wojsku koronnym)1. 

Podjęta uchwała odbiegała zatem od sentencji laudum województwa ruskiego, 

które tego samego dnia nakazywało również szlachcie chełmskiej zgromadzenie 

się na pospolitym ruszeniu. Chełmianie będąc oddaleni od granic tatarskich 

woleli jak widać udać się osobiście na elekcję, zlecając obronę swej ziemi 

żołnierzom zaciężnym. 

Niewątpliwie pod wpływem postanowień szlachty chełmskiej, także 

obywatele sąsiedniego województwa lubelskiego podjęli kilka dni później 

uchwałę o zaciągnięciu wojska, „abyśmy na elekcyją jadąc, bez straży granice 

nie odjechali”. Mimo iż województwo lubelskie było mniej zagrożone od 

Tatarów niż ziemia chełmska, to jako bogatsze pozwoliło sobie na zaciąg trzech 

chorągwi jazdy po 100 koni pod komendą rotmistrzów Piotra Czernego, Piotra 

Myszkowskiego i Adama Gorajskiego. Żołnierzom obmyślono płacę po 15 zł 

kwartalnie na koń i 100 zł kuchennego (złotówka dodatku do żołdu jednego 

jeźdźca). Termin popisu wyznaczono chorągwiom na dzień 21 listopada. Na ten 

dzień nakazano też wydać poborcom podatki, osobliwie z czopowego2. 

Chorągwie lubelskie skierowano pod Sokal, skąd można było spodziewać się 

Tatarów. Mimo iż ci nie pojawili się, na sejmiku poelekcyjnym w styczniu 1576 

r. szlachta lubelska zdecydowała, by zaciągnięci przez nią żołnierze dosłużyli do 

końca kwartału, a nawet i dłużej, „jeśli to potrzeba ukaże”3. 

Szlachta wołyńska zebrana w Łucku 17 sierpnia 1575 r. miała już wieści o 

grożącym najeździe tatarskim. Na tę okoliczność zwołano pospolite ruszenie 

wołyńskie, wyznaczając mu miejsce zbiórki do Szumska na dzień 4 września. 

                                                                                                                                                         

zburzenie, popalenie, złupienie i pomordowanie mnóstwa ludzi chrześcijańskich i w okrutne 

więzienie oprócz najmniejszego hamowania z wielką korzyścią dusz ludzkich stanu 

wszelakiego, dobytków rozmaitych i majętności pobranych spokojnie wyszli raz i drugi 

wtargnienia swego powtarzają, tak bardzo i daleko w ziemi koronnej plądrowali, iże jeno od 

kraju naszego chełmskiego cztyry mile brali, wielką liczbę wsi wypalili, rycerstwa koronnego 

w sromotne więzienie pobrali” – laudum chełmskie, 26 X 1575 r., w: Akta sejmikowe ziemi 

chełmskiej, nr IX, s. 45. 
1 Tamże, s. 46-48. Zob. też D. Kupisz, Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi 

Czerwonej w latach 1572-1717, Lublin 2008, s. 29. 
2 Laudum lubelskie, 1 XI 1575 r., w: Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1572-1632, 

oprac. H. Gmiterek, Lublin 2016, nr V, s. 31-32. Zob. też D. Kupisz, Wojska powiatowe…, s. 

29. 
3 Laudum lubelskie, 4 I 1576 r., w: Akta sejmikowe województwa lubelskiego, nr VI, s. 34. 
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Dowództwo objął książę Konstanty Ostrogski, którego do czasu miał 

zastępować chorąży wołyński Hrechory Hulewicz. Do służby zobowiązano 

również posiadaczy dóbr, którzy na co dzień mieszkali poza województwem 

wołyńskim – ci mieli wystawić zastępców. Zarazem jednak przewidziano 

możliwość rozjechania się z Szumska do domów, gdyby nie ponowiły się 

wówczas wiadomości o Tatarach („А где бысмы по приеханю ншом на час 

назначоный до шумска, такое ω неприятелю вђдомости зa тый ден ωт его 

млсти кнзя воеводы киевского не мђли, тогды се нам до домов нших ωт 

тол розехати ест и будем волно”)1. Niestety nie zachowały się akta kolejnego 

zjazdu Wołynian z końca września 1575 r., którego tematem – jak domyśla się 

Karol Mazur – musiała być obrona przed Tatarami2.  

 

Sejmiki prowincji wielkopolskiej 

 

Jeśli chodzi o to, czy najazd tatarski roku 1575 znalazł swe 

odzwierciedlenie podczas obrad i ustaleń sejmików mazowieckich, to 

natrafiamy w tym względzie na trudność natury technicznej. W wielu 

przypadkach nie dysponujemy materiałami z interesującego nas okresu tudzież 

są one niekompletne. 

Jeśli chodzi o sejmiki generalne księstwa mazowieckiego, to najpóźniej 

datowane źródło z roku 1575 przypada na dzień 16 czerwca, a więc jeszcze 

przed najazdem. Kolejne zachowane materiały pochodzą z roku 1587. Podobnie 

ma się sprawa z ziemią łomżyńską, w przypadku której najpóźniej zachowany 

materiał dotyczący roku 1575 pochodzi z 16 września; kolejny to już rok 1577. 

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda z aktami sejmikowymi ziem: różańskiej, 

nurskiej, ciechanowskiej, gostynińskiej, sochaczewskiej, rawskiej oraz 

warszawskiej, w przypadku których nie dysponujemy materiałami z roku 1575 

tudzież początku roku 1576. Jeśli chodzi o ziemie wyszogrodzką i wiską to w 

zachowanych materiałach odnoszących się do roku 1576 nie ma wzmianki o 

interesującym nas najeździe. 

W przypadku ziemi zakroczymskiej dysponujemy materiałami datowanymi 

na sobotę po św. Piotrze, czyli 2 lipca 1575 roku oraz 1 dzień stycznia roku 

1576. W obu nie ma odniesienia do najazdu. W przypadku ziemi czerskiej 

                                                 
1 Laudum łuckie, 17 VIII 1575 r., Центральний Державний Icторичний Apxiв України, м. 

Київ (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie), f. 25, spr. 15, k. 

379-379v (dziękuję p. dr. Karolowi Mazurowi za udostępnienie mi tekstu tego laudum). Zob. 

też K. Mazur, W stronę integracji…, s. 47. 
2 Tamże, s. 48. 
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podczas sejmiku w Czersku, który miał miejsce 18 stycznia 1576 roku i który 

stanowił wstęp do ogólnopolskiego zjazdu w Jędrzejowie (18 stycznia 1576) jest 

wprawdzie mowa o tym, że szlachta ma się tam (tj. do Jędrzejowa) udać w 

gotowości bojowej1, jednakże była ona zapewne związana z podwójną elekcją 

roku 1575 i sytuacją, jaką wywołała. W dokumencie nie ma bowiem słowa 

wzmianki o Tatarach.  

Sprawy mają się lepiej w przypadku ziemi liwskiej oraz województw 

płockiego i łęczyckiego. Jeśli chodzi o ziemię liwską, echa najazdu tatarskiego 

odnajdujemy w liście kasztelana czerskiego, starosty liwskiego i kamienieckiego 

Stanisława Radzimińskiego datowanym na 19 października 1575 roku. 

Informuje on o otrzymaniu za pośrednictwem biskupa chełmskiego i 

podkanclerzego listów wojewody kijowskiego księcia Konstantego 

Ostrogskiego oraz pisanego wspólnie przez kasztelana kamienieckiego 

Hieronima Sieniawskiego i kasztelana żarnowskiego Jana Siemieńskiego 

traktujących o tymże wtargnięciu. Wspomniany biskup powielił owe listy, co też 

uczynił Radzimiński. Sprawa była traktowana bardzo poważnie, o czym 

świadczy chociażby to, że do starosty liwskiego wspomniane pisma dotarły 

zaledwie dzień wcześniej i to w porze podwieczornej. Niezwłocznie je powielił i 

wysłał do swego podstarościego, któremu za zadanie wyznaczył przekazanie 

informacji zarówno podległym im urzędnikom jak i całej braci szlacheckiej2. 

Intencją Radzimińskiego było, by na zaplanowany w przeciągu niespełna 

dwóch tygodni sejmik generalny województwa mazowieckiego szlachta stawiła 

się w stanie gotowości bojowej tak, by po omówieniu spraw związanych z 

elekcją natychmiast ruszyć na odsiecz zaatakowanym przez Tatarów terenom. 

Do podjęcia przez niego takiej decyzji skłoniła go zarówno solidarność z 

zaatakowanymi jak i możliwość (przynajmniej przez niego w liście 

wymieniona), że Tatarzy pójdą dalej i dotrą do terenów, którymi on 

administrował3. 

Gdy zajrzymy do otrzymanych przez niego listów – zarówno od księcia 

Ostrogskiego jak i pisanego przez Siemieńskiego i Sieniawskiego, dostrzeżemy 

tam powagę sytuacji. Zwłaszcza w tym drugim pisanym 4 października we 

Lwowie, pod który dotarły zagony tatarskie. 

List księcia Ostrogskiego pisany był 1 października w Olubowie, które 

dzień wcześniej zostało minięte przez najeźdźców. Ostrogski pisze o dużych 

                                                 
1 Laudum czerskie, 18 I 1576 r., BPAUiPAN Kraków, rkps 8319, k. 4-5. 
2 Laudum liwskie, 14 X [piątek przed św. Jadwigą] 1575 r., BPAUiPAN Kraków, rkps 8322, 

k. 32, 33. 
3 Tamże. 
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siłach prowadzonych przez samego chana, któremu towarzyszą trzej synowie 

(Adil Gerej, Gazi Gerej i Saadat Gerej). Tatarzy są, jego zdaniem, wyposażeni w 

broń palną i artylerię, a towarzyszą im tureccy janczarowie. Informacje te 

pochodzą od odbitych więźniów, uwolnionych po rozgromieniu pierwszej fali 

uderzeniowej prowadzonej przez wspomnianych synów chana. Odwrót 

pokonanych okazał się jednak pozorny, gdyż po połączeniu się z siłami ojca 

uderzono powtórnie1. 

List kierowany jest zarówno do obradujących na sejmie konwokacyjnym w 

Warszawie senatorów jak i wszystkich innych, do których dotrze wiozący go 

posłaniec. Powinni oni przekazywać wiadomość dalej2, by zarówno ostrzec 

tych, do których zagony tatarskie jeszcze nie dotarły, a dotrzeć mogły, jak i 

zebrać siły do odparcia najazdu. Posłańcowi należy udzielić wszelkiej pomocy – 

w szczególności wyposażyć go w świeże konie, by wieść swą rozprzestrzeniał 

jak najprędzej3. 

Takich samych adresatów ma list kasztelanów kamienieckiego i 

żarnowskiego, który informuje o odparciu kierowanych przez chana sił przy 

próbie wkroczenia do Lwowa. Pisany jest świeżo po uporaniu się z najeźdźcami, 

gdy ci wtargnęli w lwowskie przedmieścia. Jego autorzy wysłali zwiadowców w 

teren, by śledzić ruchy wroga. Dotarła do nich wiadomość od wojewody 

podolskiego Mikołaja Mieleckiego (list datowany na 2 października) o grupie 

Tatarów kierujących się w stronę Halicza. Nie wiadomo, czy Tatarzy pójdą 

dalej, czy też zarządzą odwrót – celem ich były łupy, a te w postaci jasyru oraz 

stad koni zdobyli ogromne. Kasztelanowie domagają się pomocy, gdyż na 

skutek rozpierzchnięcia się ludności dysponują skromnymi siłami i nawet gdyby 

udało im się zebrać lokalny potencjał, nie będą w stanie odeprzeć najazdu4. 

Na sejmiku ziemi płockiej w Raciążu, którego ustalenia datowane są na 

poniedziałek po św. Łukaszu (24 października) 1575 roku, jest mowa o 

gotowości przyjścia z pomocą najechanym terenom. Informację o wtargnięciu 

Tatarów płocczanie uzyskali z uniwersału prymasa Uchańskiego, w którym 

wyznacza on dzień elekcji na poniedziałek przed świętym Marcinem (6 

listopada). Płocczanie chcą, by wojewoda nakazał chorążemu województwa 

                                                 
1 Laudum liwskie, 14 X [piątek przed św. Jadwigą] 1575 r., BPAUiPAN Kraków, rkps 8322, 

k 34. 
2 Co też istotnie miało miejsce, czego przykładem jest chociażby dotarcie kopii listu do 

Radzimińskiego. 
3 Laudum liwskie, 14 X [piątek przed św. Jadwigą] 1575 r., BPAUiPAN Kraków, rkps 8322, 

k. 34. 
4 Laudum liwskie, 14 X [piątek przed św. Jadwigą] 1575 r., BPAUiPAN Kraków, rkps 8322, 

k. 35, 36. 
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podnieść chorągiew, a także by stany i rycerstwo całej Korony przystąpiło do 

obrony zaatakowanych terenów1. 

Jest tu także mowa o tym, że województwo owo posiada własny regiment. 

Pieniądze na tenże pochodziły zapewne z zebranych trzy lata wcześniej 

podatków, które przetrzymał uprzednio (najprawdopodobniej) poborca 

Kossobudzki2. O tym, że w razie, gdy zaistnieje potrzeba, wojsko ma być 

gotowe, jest również mowa w laudum datowanym na 7 lutego 1576 w Raciążu3. 

Jednakowoż podobnie jak we wcześniej przytoczonym przypadku ziemi 

czerskiej chodzi tu raczej o zawirowania związane z podwójna elekcją – 

wskazują na to odległość czasowa od najazdu i brak odniesienia do tegoż. 

Takoż na poważnie potraktowano sprawę najazdu w województwie 

łęczyckim. W uniwersale tamtejszego wojewody Jana Sierakowskiego 

datowanym na 24 lipca 1575 roku jest mowa o możliwym najeździe. Posiada on 

informację o tym, że ku polskiej granicy ciągną „trzy wojaki” – jak można się 

domyślać synowie chana. Wzywa w związku z tym do bycia w stanie gotowości 

bojowej4. 

W ustaleniach sejmikowych z dnia 29 października jest mowa o pogańskim 

najeździe na Ruś i Podole i zwołaniu w związku z tym pospolitego ruszenia do 

Kozłowa Wielkiego na dzień świętego Marcina (11 listopada). Każdy powiat ma 

się stawić ze swoim kasztelanem lub podległymi mu porucznikami. Z Kozłowa 

całość ma się udać na sejm elekcyjny. Szlachta jest zobowiązana do 

informowania o tych ustaleniach tych, do których ta wieść jeszcze nie dotarła. 

Jeśli ktoś wybiera się bezpośrednio na elekcję, ma obowiązek pokazać się 

wcześniej swemu porucznikowi5. 

Jeśli chodzi o Kujawy dysponujemy materiałami z sejmiku województw 

brzeskiego i inowrocławskiego z Radziejowa z dnia 4 stycznia 1576 roku, który 

poprzedzał bezpośrednio zjazd w Jędrzejowie. Jest tu mowa o tym, że podczas 

niedawnego sejmu elekcyjnego „panowie ruscy” prosili o pomoc i pomocy tej 

                                                 
1 Laudum płockie, 24 X [poniedziałek po św. Łukaszu] 1575 r., BPAUiPAN Kraków, rkps 

8336, k. 38-39. 
2 O problemie tym (tj. że pieniądze są przetrzymywane) jest mowa w protestacji z 9 kwietnia 

1575 r. (sobota po Wielkanocy). Zob. laudum płockie,  9 IV1575 r., BPAUiPAN Kraków, 

rkps 8336, k. 31-32. W piśmie z 3 maja 1575 roku jest wezwanie kierowane do 

Kossobudzkiego, że pieniądze mają się znaleźć na Świątki (22 maja). Zob. laudum płockie, 3 

V 1575 r., BPAUiPAN Kraków, rkps 8336, k. 34-35.  
3 Laudum płockie, 7 II 1576 r., BPAUiPAN Kraków, rkps 8336, k. 46-47. 
4 Laudum łęczyckie, 24 VII 1575 r., BPAUiPAN Kraków, rkps 8327, k. 13-14, uniwersał. 
5 Laudum łęczyckie, 29 X [sobota po świętym Szymonie] 1575 r., BPAUiPAN Kraków, rkps 

8327, k. 15-17.  



254 

 

postanowiono udzielić. Jednakowoż powstałe zamieszanie1 spowodowało, że 

sejm nie został zakończony konkluzją, wskutek czego postanowienie owo nie 

zyskało prawomocności/zatwierdzenia. Szlachta z owych województw jest 

jednak gotowa ruszyć do boju, jeśli tak zdecydują zebrani w Jędrzejowie2. 

Jest tu także zawarta instrukcja dla starostów, by przygotować do 

ewentualnej obrony miasta i zamki – w szczególności przygraniczne w 

Międzyrzeczu i Człuchowie, do których należałoby niezwłocznie sprowadzić 

działa znajdujące się w tym czasie w Tykocinie. Mają o to zabiegać wysłani do 

Jędrzejowa posłowie. Mają one (tj. owe zamki) zahamować pochód 

ewentualnego nieprzyjaciela, który kierowałby się w stronę Prus. Gdyby doszło 

do takowej sytuacji, należy dać znać innym w celu skuteczniejszej obrony3. 

Wrogiem tym jednak raczej nie byliby Tatarzy, gdyż ci do Prus się nigdy nie 

zapuszczali. Chodzi zapewne o ewentualne wtargnięcie wojsk habsburskich z 

Rzeszy. 

Jeśli chodzi o województwo sieradzkie, dysponujemy materiałem z 6 

września 1575 roku, gdzie nie ma żadnej wzmianki o Tatarach. Takoż nie ma 

żadnego odniesienia do najazdu w zachowanych dokumentach4 sejmiku 

województw poznańskiego i kaliskiego, który zwoływano do Środy 

Wielkopolskiej. Do kwestii najazdu nie odniosły się sejmiki pruskie. 

 

Podsumowanie  

 

Podsumowując nasze rozważania, wypada stwierdzić, że najbardziej 

stanowczo na najazdy tatarskie 1575 r. zareagowała szlachta województw 

ruskiego, lubelskiego i ziemi chełmskiej. Podjęte przez zgromadzenia lubelskie i 

chełmskie uchwały o zaciągnięciu wojsk, określające ich liczebność, 

finansowanie i wysokość żołdu, a także dające im dowódców, cechuje pełna 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju. Uchwały te należą też do 

pionierskich postanowień w zakresie tworzenia wojsk powiatowych5. Godne 

uwagi są też postanowienia szlachty ruskiej, która wolała odżałować osobistego 

                                                 
1 Zapewne wskutek podwójnej elekcji. 
2 „…wszakoż jako się inne przednie województwa zachować w tem będą, na to my radzi 

pozwolimy, o czem z innymi na tym tam jędrzejowskim zjeździe panowie posłowie nasi 

namowę i stanowienie czynić mają.” Zob. laudum kujawskie, 4 I 1576, w: Dzieje Ziemi 
Kujawskiej oraz Akta historyczne do nich służące, t. 2, Lauda i instrukcye 1572-1674, oprac. 
Adolf Pawiński, Warszawa 1888, s. 8. 
3 Tamże. 
4 Z roku 1575 oraz początku roku 1576. 
5 D. Kupisz, Wojska powiatowe…, s. 29. 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991026711689705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,pawi%C5%84ski%20lauda%20sejmikowe&offset=0
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udziału w elekcji, a zamiast tego zebrać się na pospolite ruszenie dla ochrony 

swego województwa przed możliwym nowym napadem ordy. Szlachta 

sandomierska także ogłosiła pospolite ruszenie, ale czując się mniej zagrożona, 

wolała raczej strzec własnych domów niż wyprawiać się przeciw Tatarom. 

Z powodu niekompletności zachowanego materiału źródłowego nie 

wiemy dokładnie, jak na najazd tatarski zareagowano na Mazowszu. Tam, gdzie 

dysponujemy laudami mazowieckimi, można jednak zauważyć jego wydźwięk. 

Podobnie sprawa ma się w przypadku Kujaw. Nie wydaje się, by wtargnięcie 

Tatarów zajęło uwagę Wielkopolan. Nie zainteresowało ono mieszkańców Prus. 

Jak zatem widać, im dalej od obszaru dotkniętego najazdem – i zagrożonego 

ewentualnym powtórnym wtargnięciem ordy – tym mniejsze zainteresowanie 

sejmikującej szlachty. 

 

 

Păstrarea și promovarea obiceiurilor strămoșești în satul Frecăței 

(Limanscoe), Ucraina 

 

Valentina Tcaci, conducătoarea ansamblului etno-folcloric-

model „Mugurașii” al Căminului cultural Limanscoe (Frecăței), 

raionul Reni, regiunea Odesa, Ucraina 

 

Frecăței este un sat românesc pitoresc, bogat în tradiții și obiceiuri 

strămoșești cu oameni harnici și ospitalieri. Denumirea sa provine, după legenda 

satului, de la o mâncare tradițională „frecăței”, pregătită din făină cu ouă. Satul  

Frecăței, întâlnit și sub forma Limanske (în rusă Лиманское, transliterat 

Limanskoe, în ucraineană Лиманське, transliterat Lîmanske) este un sat 

reședință de comună în raionul Reni din regiunea Odesa (Ucraina). Are 3200 

locuitori, preponderent români. Satul este situat la o altitudine de 26 metri, pe 

malul vestic al lacului Cahul, în partea de vest a raionului Reni. El se află la o 

distanță de 18 km de centrul raional Reni. Până în anul 1947 satul a purtat 

denumirea oficială de Frecăței (în ucraineană Фрикацей), în acel an el fiind 

redenumit Limanske. Localitatea Frecăței a făcut parte încă de la înființare din 

regiunea istorică Bugeac (Basarabia de sud) a principatului Moldovei. Din 

documentele istorice am descoperit că prima atestare a satului este anul 1740, 

dar sunt sigur că satul meu e fondat încă mai înainte de acest an. La începutul 

secolului al XIX-lea, conform recensământului efectuat de către autoritățile 

țariste în anul 1817, satul Frecăței făcea parte din Ocolul Prutului a ținutului 
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Ismail. După Unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918, satul Frecăței a 

făcut parte din componența României, în plasa Reni a județului Ismail. Pe 

atunci, majoritatea populației era formată din români. La recensământul din 

1930, s-a constatat că din cei 2.632 locuitori din sat, 2.571 erau români 

(97.68%), 34 ruși (1.29%), 19 bulgari (0.72%), 3 găgăuzi, 2 polonezi, 2 turci și 1 

nedeclarat. Ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov din anul 1939 Basarabia a 

fost anexată de către URSS la 28 iunie 1940. După ce Basarabia a fost ocupată 

de sovietici, Stalin a dezmembrat-o în trei părți. Astfel, la 2 august 1940, a fost 

înființată  RSS Moldovenească, iar părțile de sud (județele românești Cetatea 

Albă și Ismail) și de nord (județul Hotin) ale Basarabiei, precum și nordul  

Bucovinei și Ținutul Herța au fost alipite RSS Ucrainene. La 7 august 1940, a 

fost creată regiunea Ismail, formată din teritoriile aflate în sudul Basarabiei și 

care au fost alipite RSS Ucrainene, printre care a fost și satul meu natal Frecăței. 

În perioada anilor 1941-1944, satul a  reintrat în componența României. Apoi, a 

fost  reocupat de către URSS în anul 1944 și integrat în componența RSS 

Ucrainene, conform organizării teritoriale făcute de Stalin după anexarea din 

1940, când Basarabia a fost ruptă în trei părți. În anul 1947, autoritățile sovietice 

au schimbat denumirea oficială a satului din cea de Frecăței în cea de Limanske. 

În anul 1954, regiunea Ismail a fost desființată, iar localitățile componente au 

fost incluse în regiunea Odesa. Începând din anul 1991, satul Frecăței face parte 

din raionul Reni al regiunii Odesa din cadrul Ucrainei independente. În prezent, 

satul are 3.200 locuitori, preponderent români. Prima școală din sat a fost 

deschisă de autoritățile romane în anul 1926. În prezent școala din satul Frecăței 

este o școală modernă cu predare în limbile română și rusă. Începand cu anul de 

studii 2018-2019 în școala s-a deschis prima clasă cu predare în limba 

ucraineană, în loc de cea cu predare în limba rusă. Școala medie de cultură 

generală Frecăței are în prezent 327 elevi și un corp didactic de 40 profesori. 

Biserica satului construită în a doua jumătate a secolului al XIX-ea a fost 

demolată de autoritățile sovietice la 1 iulie 1981. Începând din anul 1996, 

preotul Nicolae Asargiu (originar din satul vecin Anadol și enoriașii săi din 

Frecăței au aderat la Mitropolia Basarabiei, dar peste câțiva ani preotul a fost 

îndepărtat și biserica satului a trecut la Episcopia Odesei. În anul 2016 în satul 

Frecăței a fost ridicată o nouă biserică din lemn cu sprijinul financiar al 

deputatului poporului din Ucraina Alexandr Urbanskii. Conform 

recensământului din 2001, majoritatea populației comunei Frecăței este 

vorbitoare de română (93,34%), existând în minoritate și vorbitori de rusă 

(3,85%). 
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De mic copil am fost încântată și impresionată de tot ceea ce-i frumos și 

inestimabil, de folclorul nostru autentic. Deseori, ascultam atent și cu mare 

râvnă despre obiceiurile tradiționale ale satului meu drag , mai apoi, cu timpul, 

participam la ele activ. Din anul 2010 activez la Căminul cultural al satului în 

calitate de conducător artistic al unui colectiv minunat de copii, unic în felul său 

din raionul Reni, „Mugurașii”. Acest colectiv a fost fondat în anul 1990 de 

Afanasie Zugrav, fostul director al Căminului cultural și Andrei Tcaci, profesor 

al ȘMCG Limanscoe. Colectivul „Mugurașii” este cărticica de vizită a satului 

Frecăței și unicul ansamblu folcloric de acest gen în raionul Reni, regiunea 

Odesa. Ne mândrim nespus de mult, când din scena mare răsună colindele 

noastre strămoșești, se dansează cu ”Capra”, se prezintă din suflet unicul obicei 

din zonă „Chiti-mitele”, se demonstrează și obiceiul „Lăzărelul”, care se mai 

practică la noi, iar, din păcate, în alte localități aproape dispărut. În 29 ani de 

activitate colectivul „Mugurașii” a pregătit zeci de obiceiuri folclorice ale 

satului, promovându-le cu mândrie la diferite concursuri și festivaluri raionale, 

regionale și internaționale. În acest răstimp „Mugurașii” s-au perindat în scenă 

din promoție în promoție, una mai bună ca alta, dobândind și titlul onorific de 

colectiv-model și confirmându-l deja a treia oară consecutiv. În spate au rămas 

multe evenimente remarcante din viața artistică a „Mugurașilor” care au devenit 

o oază de bunătate și lumină pentru tânăra generație a satului Frecăței. Tradițiile 

și obiceiurile păstrate de „Mugurașii” și demonstrate de nenumărate ori peste 

hotare au impresionat mult frații noștri din România și Republica Moldova. Iată 

doar unele dintre cele mai însemnate: festivalul internațional folcloric de copii 

„Duminică de Florii” din Cîșlița-Prut (R. Moldova), participarea la proiectul 

transfrontalier organizat de Asociația „Dunărea de Jos” cu obiceiul „Caloianul”, 

festivalurile folclorice „Florile dalbe”, „Capra. Turca. Breaza” și altele. Unde nu 

ne-am prezentat, mereu am fost întrebați cum de-am reușit să ne păstrăm 

obiceiurile și tradițiile noastre strămoșești. Cred , că secretul este în marea 

noastră dragoste față de folclor și în familiile noastre, că totul începe de la 

familie și părinți. Aș vrea să menționez și rolul veteranilor Căminului cultural 

Frecăței care este deosebit în educația tinerelor talente. Este vorba de ansamblul 

vocal „Floare de mălin” care este o pildă pentru generația în creștere a satului.  

Astfel,  cei peste 30 copii din „Mugurașii” evoluează în scenă alături de artiștii 

amatori mai în vârsta și fac față și cinste satului întreg.  

Tradițiile și obiceiurile satului Frecăței au fost studiate de mai mulți 

cercetători ai folclorului românesc. Îmi amintesc cum la începutul anilor 80 ai 

secolului trecut la noi în sat veneau în expediții folclorice vestitul folclorist din 
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Chișinău Andrei Tamâzlâcaru împreună cu celebrele surori Osoianu. Au fost 

făcute multe înregistrări, descrieri și notițe. Bogăția folclorică a satului a fost cu 

drag oglindită și de Ion Radu, originar din Frecăței, în cartea sa „Chiti-miti”. Iar 

colaboratorii centrului cultural „Dunărea de Jos” din Galați au rămas 

impresionați de bucatele noastre tradiționale și de felul cum se practică la noi 

obiceiul „Caluianul”. 

În continuare aș dori să vă descriu câteva din tradițiile și obiceiurile 

folclorice de la Frecăței. Ele au fost studiate de mine personal, scrise și 

înregistrate de la bătrânii satului și în prezent fac parte din repertoriul 

ansamblului etno-folcloric-model „Mugurașii” pe care-l conduc cu mare drag. 

Obiceiul de primăvară „Lăzărelul” 

Iniţial ziua închinată lui Lazăr a fost o veche sărbătoare populară cu 

ocazia sosirii primăverii, prin care se celebra învierea sezonieră a naturii. 

Obiceiul străvechi „Lăzărelul” este un „ceremonial complex” al unei cete de 

fete până la 12 ani, structurat după modelul colindatului, cu ocazia sosirii 

primăverii. Fetele merg prin sat de la casă la casă, prezentând ceremonialul 

Lăzărelului. Pe parcursul prezentării Lăzărelului se cântă drama eroului 

vegetaţiei, care „moare” şi „învie” anual printr-un flăcău pe nume Lazăr. 

Drept mulţumire pentru această prezentare fetele sunt răsplătite cu daruri: ouă 

crude nevopsite, făină, fructe uscate, bomboane şi bani mărunţi. Acest obicei 

strămoşesc este mult aşteptat şi în satul Frecăței din raionul Reni, regiunea 

Odesa. De „Lăzărelul”, micuţele frecăţenci se pregătesc din timp şi cu mare 

zel. În sâmbăta de Florii când înmuguresc copacii şi înfloresc florile de 

primăvară, fetele mici din sat, în vârstă pînă la 12 ani, formate în cete mici, în 

număr de 2-6 fete, umblă cu „Lăzărelul” pe la casele gospodarilor. Ele se 

îmbracă în costume tradiţionale românești şi țin în mână coşuleţe împletite din 

viță de vie, pentru a pune în ele ouăle, dăruite de gazdă. Fetele dansează, 

cântând colindele „Lăzărelul”:  

Cine joacă Lăzărelul? 

Joacă Iana cu Stoiana, 

Dar cu ce-i îmbrăcăţică? 

Cu rochiţă chicăţică 

Cu ciorachi de la rachi, 

Cu papuci de la turci, 

Cu inel de piatră verde, 

Dar mi-i frică că l-oi pierde 

Că l-am mai pierdut o dată, 
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Şi l-am cătat țara toată. 

L-am găsit eu la ţiganii, 

La ţiganii din Focşani. 

Cine joacă Lăzărelul? 

Joacă lana cu Stoiana, 

Dă-ne babo câte-un ouă, 

Că jucăm noi amândouă. 

Fetiţele cântă şi dansează în curţile consătenilor săi, după care primesc în 

dar ouă crude şi dulciuri. Între cetele de fete există chiar şi o rivalitate – cine 

va strânge în coş mai multe ouă. Oul este considerat ca o legătură spirituală a 

omului cu cerul şi cu Dumnezeu. Mai apoi, aceste ouă sunt folosite la 

pregătirea cozonacilor ori sunt condeiate şi împărţite în ziua de Paşti. 

Trebuie de menţionat, că gospodinele caselor din sat aşteaptă cu 

nerăbdare fetele cu „Lăzărelul”, pentru că, după spusele bătrânilor, în curtea 

unde s-a jucat „Lăzărelul” anul va fi cu belşug şi cu foarte multe păsări de 

casă. 

Colindele „Lăzărelul” a fost înregistrat de mine în anul 1986 de la 

doamna Maria Stanciu, născută în 1918 la Frecăței. 

Оbiceiul  „Chiti-miti” 

„Chiti-miti” – este un obicei de iarnă pentru copii care s-a păstrat și se 

practică numai în satul Frecăței. În ajun de Crăciun copiii merg pe la casele 

gospodarilor aducând vestea nașterii lui Iisus Hristos. Gospodinele le dăruiesc 

copiilor biscuiți, dulciuri și nuci. După o legendă a satului, cândva, demult, în 

ajunul Crăciunului, dimineața, copiii din Frecăței umblau prin sat și proslăveau 

nașterea lui Iisus Hristos, cerând de la gospodari dulciuri. Acei gospodarii care 

le dădeau copiilor biscuiți de casă, așa numiții chitimiți, aveau tot anul o 

gospodărie bogată, belșug și prosperare în casă, iar dacă gospodarii refuzau să le 

ofere copiilor dulciuri, atunci în casele lor veneau nenorocirile. Dar de la ce a 

provenit această denumire de chiti-miti ? În limba română există expresia ”Mă 

chitii după sac”, adică a se ascunde după sac. Păi iată, dacă copiilor gospodarii 

nu le dădeau dulciuri, atunci ei se ascundeau după sacii cu făină și furau colacii 

care erau pregătiți pentru Crăciun. De aici și provine denumirea de „Chiti-miti”. 

Mai în jos urmează și recitativul obiceiului cules de la Ana Lungu, născută în 

anul 1912 : 

Chiti, miti, după sac,  

Zgâie ochii la colac, 

Dați colacul și pitacul 
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Ne dați, ne dați 

Ne dați ori nu ne dați ? 

Am venit și noi odată, 

La un an cu sănătate! 

Dați-ne câte-un covrig, 

Ca să nu murim de frig, 

Dați-ne câte-un colac, 

Că ne doare la stomac, 

Dați-ne câte-o turtă, 

Că ne doare la burtă, 

Dați-ne câte un măr, 

Că murim de ger, 

Dați-ne câte o nucă,  

Că suntem pe ducă, 

Dați-ne câte-o bomboană, 

Ca la anul să venim iară. 

Colectivul  ”Mugurașii” promovează activ acest obicei vechi și în ultima 

perioadă împreună cu mine am mai adăugat la recitativul de sus și un cântec 

popular despre „Chiti-miti”, compus de noi, care este interpretat și dansat: 

Chiti-miti după sac 

Zgâie ochi la colac 

Dați colacu și pitacu 

Că vă rupe boii pragu! 

Refren: 

Hăi, hăi, chiti-miti,  

Chiti-miti hăi!  

Hăi, hăi, chiti-miti, 

Chiti-miti hăi! 

Chiti-miti după sac 

Zgâie ochi la colac 

Că colacu ni-i pe plac 

Și bolnavu are leac. 

Refren: 

Chiti-miti după masă 

Rămâi gazdă sănătoasă 

Pune galbenii masă 

Că mergem la altă casă 
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Refren: 

Chiti-miti după ușă 

Am pierdut și o mănușă 

Dacă ne va place banu 

Vom veni iarăș la Anu     

Refren: 

Chiti-miti la portiță 

Ține-n mână o torbiță 

E cu bani mulți încărcată 

Ceata noastră joacă roată 

Refren: 

Obiceiul de iarnă „Colinda” 

Colinda – este un cântec ritual interpretat de români în timpul sărbătorilor 

de Crăciun. Acest cântec tradiţional cântat de cete de copii (flăcăi sau adulţi) 

pe la casele oamenilor cu prilejul sărbătorilor de Crăciun este unul din cele 

mai frumoase obiceiuri ale Crăciunului. 

Colindele sunt acele cântece cu care copiii, tinerii, sau vârstnicii 

întâmpină venirea lui Iisus Hristos pe pământ. Aceste tradiţii s-au păstrat de pe 

timpul romanilor. Vechile petreceri păgâne de la începutul lui ianuarie, așa 

numitele calendae, s-au preschimbat, cu timpul, în sărbatori creştine. 

Colindele de Crăciun povestesc întâmplări din viaţa zbuciumată a 

Mântuitorului de la naştere și până la răstignire. Cuvântul „colind” (sau 

„colinde”) provine de la cuvântul latinesc calendae, nume dat sărbătorilor 

păgâne de Anul Nou, când romanii le urau noroc și fericire prietenilor lor cu 

ocazia anului care începea. În timpul Calendelor lui Januariu, copiii umblau 

din casă în casă şi cântau imnuri. Datina latină a trecut, mai apoi, nu numai la 

români, ci și la slavi. Există o strânsă legătură între colindele cântate de 

Crăciun, Anul Nou, Florii sau Paşti şi muzica religioasă. Muzica liturgică a 

influenţat colindele și le-a desăvârşit. 

În satul Frecăţei, raionul Reni, regiunea Odesa, strămoşii noştri umblau 

cu cetele, formate din bărbaţi de 5-6 persoane până la 10-15 persoane. Ceata 

avea un repertoriu bogat de colinde şi era condusă de cel mai cu experienţă 

bărbat căsătorit. Pe lângă cetele de bărbaţi se mai formau şi grupuri mici mixte 

de copii, care colindau în cea mai mare parte în dimineaţa şi după-amiaza 

ajunului de Crăciun şi interpretau texte speciale ritmate, urări de bine şi 

colinde scurte. 

Pe timpuri colindele la Frecăței erau compuse din următoarele etape: 
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1) Etapa pregătitoare 

2) Etapa colindatului prin sat care prevedea umblatul cetelor din casă-n casă, 

unde colindau fie la ferestrele caselor, fie la pragul lor, fie la dorinţa 

gospodarilor, în casă, dăruirea colindătorilor şi petrecerea lor mai departe. 

3) Etapa finală care prevedea aşezarea la masa de sărbătoare a cetei. 

Pregătirile de Colinde în sat se începeau cu mult înainte, cu câteva zile 

înainte de sfântul Ignat, care se sărbătoreşte pe 20 decembrie. Repertoriul 

folcloric al colindătorilor era alcătuit din multe texte mari, fiindcă după 

tradiţia populară ei trebuiau să ştie colinde pentru fiecare membru al familiei 

pe care o colindau (colinde de băiat, de fată mare, de flăcău, de preot, de tineri 

însurăţei, de vădană, de casă şi altele). Toate aceste colinde se cântau în cepraz 

(adică se rânduiau câte doi colindători şi cântau în mai multe voci). 

Colindătorii frecățeni se pregăteau serios de acest obicei, fiindcă se considera 

o mare ruşine dacă colindătorii încurcau cuvintele sau nu cunoşteau vre-un 

colind. 

Înainte de Colinde ceata se aduna în casa unuia din colindători, o 

colindau şi se porneau mai departe. Dacă în sat erau mai multe cete de 

colindători, atunci fiecare ceată avea un anumit sector al satului, uliţile lor 

unde colindau. La Frecăței satul se împărțea în trei părți: Bălanul, Ceairul și 

Bozul. Nu era de dorit ca cetele să se întâlnească pe o stradă, pentru că puteau 

şi să se bată între ele. În timpul umblatului prin sat colindătorii cântau 

acompaniaţi de acordeon, clarinet și dobă, dansau şi chiuiau. 

Ajungând la casa gospodarilor colindătorii se opreau la ferestrele caselor 

sau în curţile lor, dădeua bineţe şi întrebau gospodarii, dacă se poate de 

colindat, nu care cumva doarme sau e deranjat. După aceea la comanda gazdei 

se colindau colindele, dacă gazdei îi plăcea cum colindă ceata, atunci stăpânul 

casei invita colindătorii în casă, unde se colindau toţi membrii familiei. 

Colindătorii erau dăruiţi tradiţional cu colaci, mai ales la casele unde erau fete 

mari de măritat, erau serviţi cu vin şi plăcinte, fructe, nuci, gospodarii care 

erau mai înstăriţi le dăruiau şi bani. Banii îi strângea unul din membrii cetei, 

care se numea „aznagiu” şi mai apoi erau împărţiţi egal între toţi colindătorii 

grupului cetei. 

În seara de Crăciun în toate casele din sat ardeau luminile şi se aşteptau 

cu nerăbdare colindătorii. Se considera că dacă casa e colindată, atunci anul va 

fi roditor şi va fi bunăstare în casă. Singuri colindătorii aveau grijă ca nu 

cumva să scapă din vedere vre-o casă cu colindatul, pentru că acesta ar fi 

obijduit tare gospodarul respectiv şi ar fi fost un semn de nenorocire. Excepţie 
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se făceau numai pentru acele case unde era mort proaspăt, (unde cineva 

decedase recent), de obicei, la acele case nu se colinda. 

Mai în jos vă propun nişte colinde auzite şi culese de la consătenii mei 

din satul Frecăţei raionul Reni regiunea Odesa. 

Colinde de băiat „Cânchii Rusalimului”  

(înregistrat în anul 1980 de la Maria Stanciu născută în anul 1918). 

Cânchii Rusalimului Lerdoamnele 

Sub poalele cerului 

Mi se face un legănelu, Lerdoamnele 

Legănel din arginţel, 

Dar în leagăn cine şade, Lerdoamnele 

Şade bunul Dumnezeu, 

Mai în jos de legănelu, Lerdoamnele 

Mi se face-un csăunel, 

Scăunel din argintelu, Lerdoamnele, 

Dar pe scaun cine şade, 

Şade Ion Făt Frumosul, Lerdoamnele 

Şi-l leagănă pe Hristos, 

Îl leagănă şi-l întreabă, Lerdoamnele, 

Când e capul vacului, sfârşitul pământului, 

Când l-a bate fiu pe taică, Lerdoamnele, 

Fiică-sa pe maică-sa, 

Atunci îi capul vacului, Lerdoamnele, 

Sfârşitul pământului, 

Şi iar Ion cuconul gazdă, Lerdoamnele, 

Să-mi rămîe sănătos, 

Ca un bijoru frumosu, Lerdoamnele, 

În gazda lui Hristos 

Să vă fie de bine! 

Colinde de casă „Dimineaţa lui Crăciun”  

(înregistrat în anul 1978 de la Feodora Galaţeanu, născută în anul 

1921). 

Am venit să colindăm 

Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun 

Dar boierul nu-i acasă 

Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun 

A plecat la vânătoare 
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Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun 

Să vâneze căprioare 

Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun, 

Căprioare n-a vânat, 

Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun, 

Dar el singur s-a-mpuşcat, 

Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun, 

Plânge sora cea mai mare, 

Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun, 

Cu coada pân la spinare. 

Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun, 

Plânge sora mijlocie, 

Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun 

Cu coada pân la călcîie. 

Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun, 

Plânge sora cea mai mică, 

Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun, 

Cu coada pân la chică. 

Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun, 

Rămâi gazdă sănătoasă, 

Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun, 

Că plecăm la altă casă, 

Dimineaţa lui Crăciun, dimineaţa lui Crăciun, Să fă fie de bine! 
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 În a doua jumătate a secolului al XVII-lea Țara Moldovei va intra într-un 

con de umbră, datorită mai ales schimbării raportului de forțe pe arena politică 

internațională în general, precum și pe arena confruntărilor sud-est europene în 

general. O bună parte dintre problemele apărute în sud-estul Europei au fost 

determinate de slăbirea Poloniei care în această perioadă, din cauza instabilității 

regimului politic, devine din ce în ce mai vulnerabilă în fața influențelor externe.  

Studierea perioadei începând cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea a 

fost în general neglijată de către istoriografia românească cea care a preferat 

subiecte mult mai tentante decât cele legate de perioada amintită. Cu atât mai 

mult sunt puțin cercetate relațiile politice, diplomatice și culturale între Polonia 

și Țara Moldovei. Deslușirea realităților și a dimensiunii acestor schimburi ne 

poate ajuta la o mai bună cunoaștere a întregii perioade și ar aduce o contribuție 

și un punct de plecare în studierea atât a altor probleme din răstimpul amintit, 

precum și cele care se vor derula în a doua jumătate a secolului al XVIII. 

Puțin studiată rămâne a fi dimensiunea schimburilor culturale și politice 

din această perioadă dintre elitele politice moldovenești și cele polone, cu atât 

mai mult că există un bogat material documentar edit și inedit la tema 

respectivă, neexplorat încă de istoriografia românească.  

Perioada amintită corespunde pe de o parte cu perioada în care Polonia 

încerca prin regele Jan III Sobiecki să iasă din blocajul structural al statului 

dominat de o nobilime divizată din punct de vedere regional, politic și 

confesional. Pe plan extern în această primă perioadă Rzeczypospolita va duce 

campanii militare active inclusiv pe teritoriul Țării Moldovei, având ca scop 

chiar înglobarea Țării Moldovei în componența statului polonez. Pe de altă parte 

http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/varval.asp?ma=19A050501_02_051&ti=19A050501_02_051.%20Distribution%20of%20the%20population%20by%20native%20language,%20Odeska%20oblast%20(1,2,3,4)&path=../Database/Census/05/01/&lang=2&multilang=en
http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/varval.asp?ma=19A050501_02_051&ti=19A050501_02_051.%20Distribution%20of%20the%20population%20by%20native%20language,%20Odeska%20oblast%20(1,2,3,4)&path=../Database/Census/05/01/&lang=2&multilang=en
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erau și năzuințele unei părți a boierimii moldovenești care vedea în Polonia și 

mai ales în privilegiile politice acordate de către stat nobilimii o soluție pentru 

îmbunătățirea situației din însăși Țara Moldovei. Perioada în care Jan III 

Sobieski a devenit rege era una foarte complicată pentru Rzeczpospolita. 

Pierderea Cameniţei în anul 1672, semnarea tratatului de la Buczacz prin care 

polonezii se obligau să plătească tribut Imperiului Otoman, l-au scos în prim 

plan pe Sobieski ca pe un ilustru comandant de oşti. Două bătălii i-au asigurat 

viitorul. Una în toamna anului 1672, când a distrus un detaşament format din 

câteva zeci de mii de tătari, eliberând din prizonierat mai multe zeci de mii de 

prizonieri. În cea de-a doua, din 1673 de la Hotin, a repurtat o victorie 

importantă asupra armatei otomane. Aceste victorii i-au adus coroana regală 

fiind ales rege în anul 1674. 

În a doua jumătate a secolului al XVII-lea s-a înteţit lupta între marile 

puteri pentru supremaţia în Europa în general şi pentru supremaţia în spaţiul 

nord dunănean în special. Chiar dacă aceste contrapuneri au avut un scop strict 

pragmatic, latura ideologică a prins în această perioadă o conotaţie nouă. 

Polonia, Habsburgii şi Veneţia au organizat Liga Sfântă, iar la această Ligă avea 

să atragă în scurt timp şi Rusia. În situaţia  creată, domnii români au trebuit să 

dea dovadă de mare abilitate atâta timp cât în primul rând marile bătălii se 

dădeau pe teritoriul ţărilor lor, iar în al doilea rând atât domnul Ţării Româneşti, 

cât şi domnul Moldovei îşi dădeau foarte bine seama de intenţiile expansioniste 

ale vecinilor creştini. În fine, ei promiteau sprijin doar cu condiţia ca situaţia lor 

să fie în deplină siguranţă. Totodată, deşi nu mai erau la fel de puternici ca şi în 

secolele anterioare, otomanii îşi mai păstrau din vigoarea de altă dată şi nu cedau 

atât de uşor în faţa unei coaliţii atât de importante. Rivalitatea austro-polonă 

pentru Ţările Române a ajuns să fie o veritabilă competiţie fiecare putere 

încercând să se impună pe cât mai multe poziţii. 

În politica sa externă o atenţie sporită a acordat Moldovei. A întreprins 

mai multe campanii aici, două importante: cea din anul 1686 şi cea din 1691. 

Anume în urma acestor campanii partea de nord a Moldovei a fost ocupată de 

polonezi, care au aşezat nişte ganozoane militare în cetăţile importante. Cetăţile 

moldoveneşti vor fi eliberate de garnizoanele poloneze doar după pacea de la 

Karlowitz. 

Numit de turci „Leu al Lehistanului”, iar de papa de la Roma „Apărător al 

Credinţei”, regele polon, Jan III Sobieski a fost tratat de istoriografia 

românească pornindu-se după un anumit stereotip impus de alte medii. 

Specificul epocii în care apologia juca un rol prea însemnat, însă deseori 
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exagerată, a impus istoriografiei româneşti un anumit tip de discurs prin care ea 

volens nolens a trebuit să se ralieze unui curent istoriografic general european. 

Conform acestuia se urmărea proslăvirea „faptelor eroice” sau căutarea „eroului 

vremurilor demult apuse” ambele perfect încadrându-se în spiritul şi litera 

faptelor comise de către Jan III Sobieski într-o peiroadă când retorica creştină 

revenea în forţă, când aproape întreaga Europă se ridicase împotriva Imperiului 

Otoman, când toate aranjamentele trecute nu-şi mai aveau rostul. În acest fel 

conta mai puţin faptul că anume în timpul lui Jan III Sobieski partea de nord a 

Moldovei a fost ocupată de trupele poloneze care nu se sinchiseau să trateze 

acest spaţiu ca unul de ocupaţie. De unde şi urmările nefaste pentru populaţia 

moldovenească, urmări care se vor resimţi multe decenii în colo. 

În aceste condiţii istoriografia românească a fost nevoită să construiască 

un anumit tip de discurs în care să unească principiile de solidaritate creştină cu 

cel al aprecierii rolului pe care Jan III Sobieski l-a avut în lupta antiotomană şi 

pentru propăşirea cauzei creştine. În aceeaşi ordine de idei se încadrează şi 

tratarea istoriografică stereotipică – a „bunului” creştin şi a musulmanului 

(turcului) „rău”. 

Rămânea totodată şi planul lui Sobieski care intenţiona dacă nu anexarea 

ambelor principate române, cel puţin a Moldovei la coroana polonă. N. Iorga, 

Constantin C. Giurescu, P. P. Panaitescu i-au dedicat planurilor politice ale lui 

Jan III Sobieki mai multe studii şi articole. Consideraţii generale despre politica 

lui Jan III Sobieski au fost cuprinse în sintezele de istorie a românilor Un studiu 

important care se baza pe relaţiile nunţiilor apostolici a fost publicată de I. 

Moga, care a abordat rivalitatea polono-austriacă pentru Ţările Române. 

Contribuţii importante la cunoaşterea relaţiilor polono-moldoveneşti în timpul 

lui Jan III Sobieski a adus şi I. Nestor. Dintre studiile mai recente le menţionăm 

pe cele semnate de C. Rezachevici, A. Eşanu, Ştefan Andreescu. 

În general, în istoriografia românească au fost menţionate cele două 

campanii ale lui Jan III Sobieski din Moldova, cea din anul 1686 şi cea din 

1691. Cu toate acestea rămân în afară de aceste mai degrabă simple menţiuni 

foarte multe probleme nerezolvate: lipsa actelor interne pentru partea de nord a 

Moldovei, ocuparea de către polonezi a cetăţilor din nord, exploatarea 

economică a Moldovei de către armata poloneză. Toate aceste elemente ar putea 

fi scoase la lumină numai prin analiza atentă şi detaliată a tuturor aspectelor 

legate de politica lui Jan III Sobieski cu referire la Ţara Moldovei. De menţionat 

de asemenea, că în această perioadă în Moldova activează în calitate de mare 

logofăt Miron Costin. Contemporan în Moldova lui Jan III Sobieski este 
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Constantin Cantemir, care a domnit între 1685-1693. În general, această epocă 

nu a fost analizată cu atenţia necesară, iar lipsa unor monografii temeinice 

inclusiv şi pentru cele două personalităţi remarcate mai sus, se arată evidentă. 

În elaborarea lucrării se va ţine seama atât de principiile de bază ale unor 

contribuţii temeinice în domeniul istoriografiei. Astfel, va fi realizată o analiză 

profundă a întregii bibliografii pornind de la trei dimensiuni: istoriografia 

românească, cea poloneză precum şi a istoricilor din alte ţări care s-au ocupat de 

studiul istoriei relaţiilor internaţionale din perioada celei de-a doua jumătăţi a 

secolului al XVII-lea. Va fi realizată o bază de date a documentelor publicate cu 

privire la perioada în cauză. Şi se vor depune eforturi pentru descoperirea 

materialelor inedite din arhive străine cu privire la tematica în cauză, în primul 

rând cele poloneze, dar şi cele ucrainene sau ruse. 

Toate aceste elemente relevă două lucruri de bază. În primul rând 

subiectul propus este de o mare importanţă şi are ca scop să plaseze Ţara 

Moldova într-un context european larg în care ea îşi avea un loc bine precizat şi 

bine definit. Al doilea element constă în faptul că până în prezent din diferite 

motive istoriografia românească a ocolit acest subiect nepermis de mult iar 

studiile şi articolele publicate nu sunt în stare să ofere un tablou clar al epocii.  
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Evenimentele din Europa Centrală produse la începutul secolului al XVI-

lea vor avea un impact direct asupra evoluţiei politice a Ţării Moldovei. 

Înfrângerea de la Mohacs din anul 1526 şi ascensiunea Imperiului Otoman nu 

numai că va pecetlui soarta Regatului Ungariei, dar va pune bazele unor 

schimbări importante pe harta Europei din acea perioadă. Ca urmare firească a 

acestei situaţii, în anul 1541, Regatul Ungariei avea să dispară de pe harta 

Europei El era împărţit în două între cele două imperii, habsburgic şi otoman. 

Otomanii vor înfiinţa paşalâcul de Buda. Cealaltă parte a Regatului Ungariei, 

Superioară, avea să treacă sub stăpânirea directă a habsburgilor. Voievodatul 

Transilvaniei va intra sub regimul suzeranităţii otomane, situaţie, care cu mici 

excepţii, va dura până spre sfârşitul secolului al XVII-lea când Transilvania va fi 

încorporată în Imperiul Habsburgic. Această situaţie nu avea cum să nu afecteze 

realităile din Ţara Moldovei. Atunci când Petru Rareş revenea în scaun în anul 

1541 avea să găsească o cu totul altă situaţie, decât cea pe care a lăsat-o în 

momentul părăsirii tronului în anul 1538. Nu numai consecinţele campaniei lui 

Soliman Magnificul din anul 1538, dar şi realităţile din Centrul Europei vor 

determina evoluţia politică a Ţării Moldovei în deceniile următoare până la 

sfârşitul secolului al XVI-lea. De aici în colo, Imperiul Otoman şi cel 
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Habsburgic îşi vor disputa întâietatea în spaţiul nord-dunărean, mai ales în ceea 

ce priveşte deţinerea teritoriilor fostului Regat al Ungariei, între altele şi cel al 

voievodatului autonom al Transilvaniei. În situaţia creată Moldova şi Muntenia 

vor fi implicate direct în această dispută politică, deseori domnii celor două ţări 

reuşind să-şi impună voinţa sa pe plan intern. Ei vor fi nevoiţi să participe cu 

contingente militare la luptele duse dintre cele două imperii, de regulă de partea 

otomanilor, îndeplinind misiiunile militare care le erau trasate de strategii de la 

Constantinopol.  Imperiul Otoman a menţinut autonomia Moldovei, Munteniei  

şi a Transilvaniei, iar celei din urmă i-a acordat o autonomie chiar lărgită. 

Această politică a otomanilor era contrară cu cea promovată de Imperiului 

Habsburgic care de la bun început a hotărât integrarea noilor teritorii în sistemul 

politic habsburgic fără respectarea oarecarei autonomii pentru noile regiuni. De 

aceea nu este de mirare faptul că Moldova, Muntenia şi Transilvania preferau 

mai degrabă o autonomie chiar şi restrictivă din partea Imperiului Otoman, decât 

un regim politic habsburgic şi o subordonare directă Curţii de la Viena. 

Dispariţia Ungariei va condiţiona o mai accentuată dependenţă din ce în ce mai 

mare faţă de Imperiul Otoman. Politica externă activă promovată de Petru Rareş 

va trebui să fie abandonată în favoarea unei politici precaute faţă de ţările 

vecine. Interesele geopolitice ale marilor puteri vecine – Imperiul Habsburgic şi 

Polonia în Moldova şi Muntenia s-a manifestat şi în susţinerea grupărilor 

boiereşti favorabile politicii lor, care aveau şi pretendenţii lor la scaunul 

domnesc. Această rivalitate va contribui şi ea la deteriorarea statutului politic al 

Ţării Moldovei . 

În anul 1551, Transilvania ajunge în stăpânirea habsburgilor. Timp de 

cinci ani în Transilvania este instaurată dominaţia habsburgică. Fiul lui Ioan 

Zapolia cedează lui Ferdinand de Habsburg Transilvania, Ferdinand le oferă 

domeniile Opeln şi Ratiborg. Primirea islamului de Iliaş Rareş, aflarea lui în 

apropierea Ţării Moldovei, şi domnia fratelui acestuia în Ţara Moldovei  vor 

pune în pericol stăpânirea habsburgilor din Transilvania, considerând că domnul 

Moldovei şi fratele lui turcit vor întreprinde măsuri pentru întoarcerea acestui 

voievodat în sistemul suzeranităţii otomane. Otomanii mizând pe formula răului 

mai mic evident că au susţinut candidatura lui Alexandru Lăpuşneanu. El nu era 

impus de otomani, dar totodată nu era nici reprezentantul habsburgilor, care erau 

principalii adversari ai otomanilor în acest spaţiu. Cu atât mai mult cu cât cu 

habsburgii erau în conflict pentru Transilvania, iar cu Polonia erau în realţii 

foarte bune încă din momentul în care otomanii au pus stăpânire pe Cetatea 

Albă. Alexandru Lăpuşneanu putea fi acceptat cu lejeritate de otomani, evident 



272 

 

în baza unor acorduri şi promisiuni de colaborare antihabsburgică. Pentru 

regatul polonez urcarea lui Alexandru Lăpuşneanu pe tronul Moldovei mai 

însemna stoparea înaintării habsburgilor spre est cu atât mai mult că în anul 

1551 ei intraseră în stăpâniea Transilvaniei. La începutul lunii septembrie 1552 

în urma bătăliei de la Şipote, domn al Moldovei devenea Alexandru Lăpuşneanu 

(1552-1561; 1564-1568). Adversarul lui Alexadnru Lăpuşneanu, Alexandru 

Joldea, era crestat la nas şi trimis la mănăstire în calitate de călugăr. Fenomenul 

crestării era un procedeu des întâlnit în acea epocă şi era o pedeapsă aplicată 

pentru cei dornici de a obţine tronul ţării. La curţile europene s-a uneltit un nou 

plan de schimbare a lui Alexandru Lăpuşneanu cu un alt domn care să le fie 

fidel habsburgilor.  

Venit la domnie cu sprijin polon, Alexandru Lăpuşneanu va trebui să 

urmeze indicaţiile venite din partea Porţii Otomane. Otomanii au ştiut de acum 

înainte să-i folosească pe cei doi domni în planurile sale din spaţiul nord 

dunărean. Situaţia creată în jurul Transilvaniei nu era o excepţie. Fireşte că 

demnitarii de la Constantinopol îl vor susţine pe contracandidatul habsburgilor 

la tronul Transilvaniei. Iar în această acţiune, domnului Ţării Moldovei îi 

revenea un loc important.  Astfel, statutul de suzeranitate otomană în 

Transilvania a fost restabilit şi se va perpetua până la sfârşitul secolului al XVI-

lea, când va izbucni un nou război austro-otoman, iar habsburgii vor intra pentru 

o perioadă scurtă de vreme, în stăpânirea Transilvaniei. La 30 iulie 1556, 

domnul Moldovei cerea stărilor din Transilvania să se întrunească şi să-l accepte 

pe Ioan Sigismund Zapolia în calitate de principe. În acel moment, Alexandru 

Lăpuşneanu apărea ca un protector al noului principe şi avea să folosească noua 

situaţie pentru consolidarea poziţiei sale în la nord de Dunăre. 

Poziţia lui Alexandru Lăpuşneanu în timpul conflictului otomano-

habsburgic pentru Transilvania a trezit o nemulţumire profundă atât în Imperiul 

Habsburgic, cât şi în Polonia.  Având o puternică susţinere dinafară, dar şi 

persoane loiale în interiorul ţării, nemulţumite mai ales de politica promovată de 

Alexandru Lăpuşneanu, noul pretendent la tronul Moldovei, Iacob Heraclide 

Despot, un aventurier originar din Creta sau Samos, a intrat în ţară în toamna 

anului 1561 şi în urma bătăliei de la Verbia de la 18 noiembrie acelaşi an, a 

ocupat scaunul Ţării Moldovei.  

Personalitate contradictorie Ioan Vodă cel Cumplit (zis şi Viteaz) a rămas 

în istoria noastră ca o personalitate complexă, marcată atât prin eroismul său, cât 

şi prin tragicul sfârşit. Prin urmare acest personaj nu putea să nu cadă pradă 

tendinţelor şi tentativelor de mitizare istorică.   
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Lui Ioan Vodă i-a urmat în scaun Petru Şchiopul. Era descendent din 

dinastia Basarabilor a Munteniei. Strămoşul său era Vlad Ţepeş, care a avut un 

fiu din flori Mihnea, domn al Munteniei  între 1508-1510 supranumit „cel Rău”. 

Fiul său Mircea Coregentul a emis câteva acte în timpul domniei tatălui său în 

calitate de coregent. El va avea mai mulţi copii printre care şi trei băieţi care vor 

supravieţui exilului: Miloş, Alexandru II Mircea şi Petru Şchiopul. Alexandru II 

Mircea va ocupa scaunul domnesc al Munteniei  în anul 1568, cu el încrengătura 

„Mihneştilor” revenind la tron după mai bine de jumătate de secol. Anume el va 

stărui şi va obţine pentru fratele său, Petru Şchiopul, scaunul Ţării Moldovei. 

În momentul urcării lui Petru Şchiopul în scaunul Ţării Moldovei, statutul 

politico-juridic al Ţării Moldovei se deteriorase simţitor. Pe lângă scoaterea la 

mezat a scaunelor celor două ţări extracarpatice, puterea suzerană sporea din ce 

în ce mai mult şi lista obligaţiilor pe care domnii Moldovei şi Munteniei  aveau 

datoria să le execute. Începuturile domniei lui Petru Şchiopul au fost şi mai 

dificile. Ţara era pustiită de una dintre cele mai grave jafuri la care a fost supusă 

vreodată. În plus, oastea turcească a rămas în Moldova pentru a încasa tributul 

neplătit. Încercarea lui Petru Şchiopul de a obţine amânarea plăţii tributului nu a 

găsit înţelegere la otomani, noul domn al Moldovei fiind nevoit să se împrumute 

pentru plata tributului ca mai apoi să întoarcă datoria acumulată din impozite. 

Fireşte că această situaţie nemulţumea mult locuitorii Moldovei, iar pe lângă 

faptul că pe scaunul Moldovei se afla o persoană străină de dinastia tradiţională, 

aspectele de ordin fiscal vor sta, fără îndoială, la originea numeroaselor revolte 

din această perioadă.  

În anul 1593 a început războiul între Imperiul Otoman şi Imperiul 

Habsburgic, care va dura până în anul 1606. Acel război va avea consecinţe 

importante asupra Transilvaniei, Moldovei şi Munteniei. Existau diferite scenarii 

pentru o derulare a evenimentelor în perioada următoare. Înainte de toate intra în 

calcul stabilirea dominaţiei efective a Imperiului Otoman prin transformarea 

Moldovei şi Munteniei  în paşalâc. Un asemenea sistem era la sud de Dunăre. 

Temerea era oarecum întemeiată cu atât mai mult că datoriile financiare erau 

imense, iar întoarcerea lor era imposibilă. La sfârşitul secolului al XVI-lea se 

credea că Moldova şi Muntenia vor fi date în stăpânirea unor persoane care nu 

erau creştini, de exemplu evreilor – ceea ce ar fi servit ca un preludiu pentru 

transformarea ambelor ţări în paşalâc.   

Dintr-o parte pentru domnii Moldovei şi Munteniei  izbucnirea războiului 

le-a dat o şansă pentru salvarea situaţiei proprii. Pe de altă parte, aflarea 

Moldovei, Munteniei  şi Transilvaniei la hotar cu otomanii, avea o mare 
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importanţă pentru coaliţia creştină. În luna februarie 1594, între habsburgi şi 

Sigismund Báthory a fost încheiat un acord militar îndreptat împotriva 

otomanilor. În acelaşi an, la Liga Creştină avea să adere şi domnul Moldovei 

Aron Tiranul. Prin tratatul din 16 august 1594, domnul Moldovei încheia unn 

tratat cu habsburgii prin care se obliga să participe la operaţiuni militare comune 

împotriva turcilor şi tot în aceeaşi lună se recunoştea vasalul principelui 

Transilvaniei. Se preconiza formarea unei confederaţii al ţărilor dunărene, în 

care principele Transilvaniei ar fi avut poziţia dominantă, iar domnii Moldovei 

şi Munteniei  aveau să devină vasalii principelui. Toate acele principii au fost 

reglementate cu habsburgii. Se pare că aceştia din urmă nu aveau nimic 

împotriva unor asemenea pretenţiuni ale lui Báthory. În plus, ei susţineau 

intenţiile principelui pentru că el le garanta participarea ambelor ţări 

extracarpatice în coaliţia antiotomană. 

În acel moment s-a schimbat situaţia şi din Moldova. Schimbarea lui Aron 

Tiranul cu Ştefan Răzvan de către principele Transilvaniei în scopul măririi 

influenţei lui în Moldova a avut urmări cu totul neaşteptate. Elitele politice din 

Ţara Moldovei nu erau de acord să accepte situaţia impusă de Báthory. Dacă 

mai înainte boierii moldoveni mai aveau o oarecare influenţă în alegerea 

domnului, odată cu impunerea suzeranităţii transilvănene ei şi-au pierdut cu 

totul acest drept. Conform literei tratatului, în viitor Bathory precum şi urmaşii 

lui deveneau stăpânii Ţării Moldovei. Cu aşa ceva însă boierii moldoveni nu 

puteau cădea de acord. În plus, în Moldova se ştia de intenţiile turcilor şi ei 

puteau presupune ce s-ar întâmpla după victoria turcilor asupra lui Mihai şi 

ocuparea Munteniei. 

În acel moment situaţia din Ţara Moldovei era stabilă. Ieremia Movilă a 

ieşit din războiul antiotoman, avea tot sprijinul factorilor de decizie din 

Rzeczpospolita, care garantau sistemul dublei suzeranităţi. Stabilitatea politică a 

adus cu sine şi dezvoltarea economică şi culturală. Domnul Moldovei sprijinea 

însă opoziţia împotriva lui Mihai Viteazul. În Ţara Moldovei şi-au găsit refugiul 

boierii munteni care nu erau de acord cu planurile lui Mihai Viteazul de luptă 

antiotomană. În acea perioadă ei au propus ca Rzeczpospolita să-şi extindă 

suzeranitatea sa şi asupra Munteniei. Aceasta nu a dus însă la o confruntare 

deschisă. Schimbarea situaţiei se va produce de abia în anul 1599. 

Relaţiile Ţării Moldovei cu Imperiul Habsburgic vor juca un rol important 

pentru stabilirea unui echilibru de forţe în spaţiul central-european. Domnii 

moldoveni vor susţine linia politică otomană în ceea ce priveşte stoparea 

înaintării habsburgilor în Transilvania, care punea sub semn de întrebare 
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suzeranitatea otomană din Transilvania. Totodată, moldovenii se vor folosi de 

noua conjunctură politică, odată cu izbucnirea războiului habsburgo-otoman din 

anul 1593, vor intra în război de partea habsburgilor şi vor scăpa de presiunea 

otomană apăsătoare. Mai apoi, elitele politice de la noi vor reuşi să iasă din acest 

război optând pentru dubla suzeranitate polono-otomană. 
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Raporturile politice ale Țării Moldovei cu Regatul Polon şi 

problema Pocuției în relațiile moldo-polone, la începutul 

domniei lui Bogdan al III. 

Olga Aramă, doctorand 

Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir 

 

Influența externa asupra Țării Moldovei a fost sesizabilă pe parcursul 

existenței sale ca stat, acest s-a caracterizat prin perindarea mai multor etape, 

când marele regate își impuneau proriile dorințe în detrimentul intereselor 

populației din cadrul țării. Este bine cunoscut faptul că Țara Moldovei a fost 

implicată în conflictele otomano-polone, otomano-habsburgice, prin prestrea 

serviciilor de aprovizionare a armatei cu provizii și contingent uman. Aceste 

servicii în cele mai dese cazuri se reflectau negativ asupra economiei teritoriului 

iar latura economica și administrativă decădea sub numeroasele conflice de 

interese alimentate din exterior.  

Apare întrebare de ce spaţiun de la est de Carpaţi se afla sub influența 

intereselor marelor puteri? Răspunsul vine de la sine doar privind aplasarea 

geografică a teritoriului, se observă că acesta se află la confluența marilor 

drumuri comerciale, ce face legătura dintre Sud și Nord, este frontiera dintre 

lumea creștină și cea musulmană, fiind un teritoriu fertil pentru rezolvarea 

problemelor de ordin politic și militar dintre Marele Puteri. 

Situația se schimbă în perioada domniei lui Ștefan cel Mare, care prin 

talentul său diplomatic a știut să mențină buna colaborarea (în limetele 

posibilităților din acea perioadă, care de multe ori rezolvau conflictele prin forța 

militară) atât cu Regatul Polon cât și cu Imperiul Otoman. Aceasta oscila de la 
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relații diplomatice până la declanșarea conflictelor militare, iar interesul 

primordial al domnitorului a fost menținerea integrității teritoriale și eliberarea 

sa din dominația străină.  

Bogdan al III moștenește de la tatăl său un teritoriu reîntregit, o problemă 

a Pocuției nerezolvată definitiv, un nume glorios ce trezea frica vecinilor. Însă 

această situația s-a dovedit a fi dificilă pentru tânărul domn, care de la început a 

fost primit cu anumite rezerve din parte unor boieri. 

Ca rezultat mi-am propus să aduc în revistă situația relațiilor moldo-

polone și moldo-otomane, făcând referire la scrierele: Generalului R. Rosetti, 

„Relațiile internaționale ale României în documente”, „Curteni și slujitori”, 

Colecția Hurmuzachi, volumul IV din DRH. 

Istoricul trebuie să aleagă calea unei expuneri metodice, să îşi expună 

punctul de vedere, să nu se limiteze la o simplă prezentare a faptelor, ci să caute 

şi cauzele lor, să se preocupe de psihologia personalităților. Ca rezultat îmi 

propun să analizez domnia lui Bogdan al III din perspectiva obiectivelor propuse 

și anume să stabilesc locul Țării Moldovei în cadrul schimbărilor parvenite pe 

arena internațională la sfârșitul secolului al XV-lea începutul secolului al XVI-

lea, find în centrul intereselor marelor puteri: Imperiul Otoman, Regatul 

Polonez. (informațiile necesare vor fi colectate din cadrul arhivei naționale a 

Poloniei.) 

Iar dacă să raportăm situația Țării Moldovei la etapa dată când marele 

puteri aveau interesul de a supune țara după bunul său plac și o neliniște din 

interiorul ei ar favoriza implicarea străină având consecinte negative pentru ea. 

Ca exemplu: 

1.” Fiul de la Turci”- fiul lui Alexandru- susținut de unii boieri din Țara 

Moldovei; 

2. Pretendenți din Poloni- find menționat acest fapt în ”Ambasada trimisă 

de consilierii poloni în 1506 către Bogdan: ”de asemenea n-au permis regelui de 

a sprijini pe toți acei cari pretindeau că ar fi adevărații succesori și erezi ai 

Moldovei pentru a împedică întărirea nouei domnii” . 

3. Un altul la Sibiu se scrie următoarele în data de ”15 Sep. ...1504. Pentru 

Vv. Transilvaniei scria magistrului Sibienilor: ”... cres filio ispius vaivodae 

Moldaviae necessarias interim ordinarias impensas...” nam si idem filius 

vaivodae se in aliquum alium locum evadet...” .  

În istoria Moldovei de la întemeiere, sau perindat în tronul Moldovei 

dinastia Muşatinilor. Cu importante relizări în politica internă şi externă s-a 

afirmat Bogdan I întemeietorul, Alexandru cel Bun, Bogdan II, Ştefan cel Mare. 
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Este și explicabil ca după domnia unei așa personalități marcante precum Ștefan 

să nu mai existe interesul atât de mare ca pentru domnia unuia dintre cei mai 

importanți domni români din toate timpurile. Iată de ce domnia lui Bogdan III a 

fost neglijată în istoriografia românească, iar cu mici excepții, până în prezent 

lipsește o monografie complexă care ar aborda cele mai importante probleme ale 

Țării Moldovei din timpul domniei lui Bogdan III. Iar acestea nu au fost puține. 

Pe de o parte era puterea otomană dornică de continuarea expansiunii teritoriale 

în detrimentul puterilor creștine. Pe de altă parte Regatul Ungariei dădea din ce 

în ce mai multe slăbiciuni, ceea ce afecta atât echilibrul în această zonă, cât și 

situația Țării Moldovei ca entitate politică distinctă, alături de alte țări din zonă.  

Evident că această situaţie nu era deloc una de invidiat. 

După cum sau desfășurat evenimentele ce vor fi descrise mai jos, atunci 

am putea crede faptul că, polonezii au aşteptat moartea lui Ştefan ca mai apoi să 

revendice teritoriile pe care acesta le revendicase de la polonezi spre sfârşitul 

domniei sale. O confirmare la cele menționate aș dori să mă refer la cele spuse 

de Ștefan S. Gorovei „În ianuarie 1504 moartea voievodului Moldovei era 

iminentă”. Delegația Poloniei ce se afla în Moldova pentru a rezolva problema 

Pocuției, au observant acet lucru, iar regele Alexendru comunică stărilor Prusiei 

situația succesiunii lui Ștefan cel Mare.  

Acest comunicat determină patru candidați: Ilie ce se afla în Polonia, unul 

ce era droit de unguri „Mulckrousky auszer cleynen Muldow”, un altul se afla în 

țară. 

În ce priveşte relaţiile cu puternicul vecin de la nord, Bogdan III trebuia să 

facă faţă, problemei Pocuţiei. Peţi deci pe Elisabeta sora regelui Alexandru al 

Poloniei, după mărturiile lui Grigore Ureche „De multe solii ce trimnisese 

Bogdan- Vodă la Craiul leşesc pentru soră-sa Elisafta, pre care au cerşut”, în 

anul 1505 la Cracovia Bogdan al III încheie cu Alexandru, Regele Poloniei tratat 

de închinare și credință „debet…Bogdan voevoda…se et suoa succesores 

terramque Moldaviae regno Poloniae incorporare perpetuo”, iar Regele Poloniei 

îi promite în căsătorie pe sora sa Elisabeta. Bogdan este interesat de această 

căsătorie din două motive: rezolvă problema Pocuției prin căi matrimoniale cât 

și faptul că dorea să facă o căsătorie strălucită „după cum făcuse de multe ori 

părintele său” . Prima încercare de a se căsători cu Elizabeta a fost în anul 1505 

„Aceasta( Elizabeta) care după ultimele înfrângeri suferite de la Ştefan prinsese 

frica moldovenilor, nu îndrăzni să refuze cerera”. Însă mama Elizabetei se 

împotrivi cu «îndărătnicie la acestă însoţire, sub cuvânt că Bogdan era ortodox”. 

Chestiunea căsătoriei reveni după decesul mamei Elizavetei, când află domnul 
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Moldovei despre deces, trimise din nou crainici regelui Poloniei pentru a-i cere a 

doua oară, „mâna Elizavetei, dar primi un refuz argumentat din partea ei prin 

faptul că „Bogdan este încrucişat”[22]. Deci fiind refuzat în asemenea mod,”se 

simţi jignit şi în vanitatea lui de domn şi în mândria lui de om,” îşi adună oştirea 

şi trecând hotarele ţării, intră în Polonia, astfel începu primul război cu Polonii 

în anul 1506. Acest război avea la baza sa mai multe motive, nu doar refuzul 

Elizabetei, dar şi problema Pocuţiei. 

Primul motiv este înţeles, refuzul Elizabetei, făcând apel la mărturiile lui 

Grigore Ureche, unde vedem cât de nemulţumit era de acest răspuns „a socotit 

că are vreme să-şi răscumpere ruşinea sa de spre Craiul leşesc cu sânge 

nevinovat, şi au început a strânge oaste”,. Constantin Gane la rândul său afirmă 

că «pe vremuri încă mureau oameni de hatârul ambiţiei voevodului şi pentru 

ochii unei domniţe care nu-i voia”. 

Cel de al doilea motiv pare a fi mai întemeiat, mărturie a acestui fapt 

găsim deasemenea în lucrarea lui C. Gane «mai era, înafară de ochii Domniţei, 

şi chestiunea Pocuţiei la mijloc. Pocuţia a fost mereu un motiv de ceartă dintre 

Moldova şi Polonia «această Pocuţie ar putea fi prin bogatele ei vămi…». În 

schimbul căsătoriei Bogdan al III oferi polonilor toate cetăţile ocupate de Ştefan 

dincolo de hotarele vechi ale Moldovei «dacă bătrâna văduvă a lui Casimir şi l-

ar primi ginere. Cetăţile se restituiră, dar logonda zăbovi». 

Datorită acestei situaţii create, Bogdan porni cu oaste în 

Polonia,dispunând de „tunuri grele”, care sunt folosite la bombardarea Liovului. 

Grigore Ureche descrie următoarea luptă «arzând şi prădând ţara au tras la Liov, 

şi au bătut târgul , şi puţin de nu l-au dobândit; şi zic că singur Bogdan- Vodă au 

lovit cu suliţa în poarta Liovului, care semn se cunoaşte pînă acum.». 

Această regiune la propriu a trecut din mână în mână, iar dezlegare problemei 

stăpânirii Pocuţiei a fost legată de proiectul căsătoriei dintre Bogdan III şi 

Elisabeta fiica regelui Cazimir Jagiello (1447-1492). Ca rezultat primii ani de 

domnie a lui Bogdan III s-au remarcat prin aprige lupte pentru stăpânirea 

Pocuţiei..  

La rândul său Polonia, după cronica polonă a lui Wapowski «se rânduiesc 

6.000 de mercenari pentru apărarea graniţei polone….ei trec Nistrul şi ucid 

straja de 600 de Moldoveni». După aceste lupte şi multe pierderi din ambele 

părţi, domnii se împăca şi căsătoria se hotărăşte definitiv, cu condiţia ca Bogdan 

să clădească o biserică catolică şi să primească în Moldova un episcop papaistaş. 

Dar în luna august 1509 regele Alexandru murise, se încep noi tratative cu 

Sigismund «umbalau forfota stafalele între Suceava şi Cracovia, scrisori, 
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răspunsuri, nimic: noul rege refuză să-i dea de soţie lui Bogdan pe Elizabeta.» 

Find un nou motiv de război între «Moldoveni şi Polonia», un război care a ţinut 

aproape doi ani. 

La 29 iulie 1509 Bogdan trece în Podolia, cu o armată echipată, în 

lucrarea „Istoria artei militare a românilor, găsim descrierea acestei bătălii. 

Bogdan atacă Camenița la 30 iunie, fără a o putea cuceri. La 1 iulie ia „susul 

Nistrului”, fără a izbuti și cucerirea Haliciului, pentru a cuceriri cetatea din 

Halicz şi Lemberg, Vodă foloseşte tunurile «tunurile moldoveneşti bat de pe 

deal, pe când cetele de călări a Domnului atacă zidurile». Liovul este bombardat 

timp de două zile însă orașul rezistă.  

Bogdan este nevoit să se retragă, deoarece se apropie armata polonă, el se 

îndreaptă spre Rohatin, care este cucerit și ars. Polonii ajung la Suceava care 

este atacată însă fără a fi cucerită. După ce din ambele tabere au fost numeroase 

pierderi, se închee pacea. Tratatul este închiat la 23 ianuarie 1510 între «Noi 

Sigismund, regele Poloniei, şi prietenul nostru magnificul Domn Io Bogdan, 

voevodul Ţării Moldovei». Fiind închiat datorită patronajului Regelui Vladislav 

al Ungariei. Cerințele acestui Tratat prevăd: renunțarea la căsătoria cu Elisabeta, 

restituirea captivilor, ajutor și adăpost în caz de război cu Turcii, arbitrajul 

Regelui Ungariei cu privire la Pocuția, libertatea negoțului.. 

Prin urmare schimbările teritoriale a Molodvei au fost favorizate de 

schimbările la tronul Regatului Poloniei şi a Marelui Cnezat al Lituaniei de la 

începutul secolului al XVI-lea. Astfel, căsătoria preconizată era pe punctul de a 

se consfinţi, noile schimbări erau să schimbe radical ordinea de idei, în relaţiile 

polono-moldoveneşti. În final polonezii aşa şi n-au acceptat căsătoria fiicei lui 

Cazimir Jagiello cu Bogdan III, iar domnul Moldovei va pierde şi Pocuţia,iar 

râvna de a se căsători cu Elisabeta a fost în detrimentul prestigiului domnitorului 

Țării Moldovei, dând prilej Marelor Puteri să se implice în chestiunele interne a 

țării. În anul 1509, aveau să se consume ultimele acorduri ale confruntării lui 

Bogdan III pentru Pocuţia.  
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Victime poloneze ale represiunii politice în RSS 

Moldovenească. Condamnarea la moarte a lui Stanislav F. 

Baranschi (1940) 

 

Igor Cașu, Centrul de Studiere a Regimurilor Totalitare & 

Războiului Rece, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău 

 

Represiunea politică în URSS a avut la bază motive ideologice, fiind 

invocat mai ales criteriul de clasă. La mijlocul anilor 1930 însă, apartenența la 

un grup etnic sau etnonațional era un temei suficent pentru aplicarea unor 

pedepse precum arestare, deportare sau execuție1. Aceste aspecte au fost 

documentate cu lux de amănunte atât de istoriografia occidentală, est europeană, 

inclusiv cea românească, moldoveană sau poloneză, dar și de cea rusească. 

Represiunea înainte de 1940 era aplicată pe larg împotriva unor minorități etnice 

care locuiau la frontierele Uniunii Sovietice și a căror patrie-mamă, generic 

vorbind, se învecina cu primul stat comunist din lume. Reprezentanții acestor 

grupuri etnice erau suspectați de loialitate dublă în cel mai bun caz, sau de 

loialitate primordială față de națiunea sau țara-mamă, prin urmare de trădare de 

patrie, sovietică, și spionaj, în cel mai rău caz. Printre aceste grupuri etnice erau 

românii, polonezii, balticii, germanii, dar și coreenii, iranienii, turcii și alții.  

În ce privește Moldova sovietică, noțiune geopolitică care cuprinde nu 

numai Basarabia de după 1940, dar și autonomia din stânga Nistrului din 

perioada interbelică, cercetarea represiunilor politice în general și cea referitoare 

la anumite grupuri etnice a fost impulsionată relativ recent, din 2010 încoace, 

odată cu deschiderea largă a două arhive importante. Una, cea a fostului KGB și, 

cealaltă, a Ministerului de Interne a RSS Moldovenești, ambele oferind un bogat 

material istoricilor interesați de fenomenul represiunii.  

                                                 
1 Terry Martin, “The Origins of Soviet Ethnic Cleansing”, în The Journal of Modern History, 

vol. 70, no. 4 (December 1998), pp. 813-861; Jorg Baberowski, Der Feind ist überall. 
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Între timp, câțiva autori moldoveni s-au aplecat asupra acestui subiect, în 

speță referitor la ceea ce a fost consacrat în literatura de specialitate, de Robert 

Conquest1, mai exact, drept fenomenul Marii Terori din anii 1937-1938 sau mai 

nou, de David Shearer2, ca Marea Epurare. Printre aceștia se remarcă cu câteva 

studii Mihai Tașcă, Gh. Negru și Ion Varta, Tașcă publicând și un volum de 

documente despre operațiunea română din cadrul Marii Terori din RASSM, iar 

Varta, împreună cu Tatiana Varta și Igor Șarov3, publicând un volum din 5 

anunțate cu sentințele celor condamnați în cele 16 luni ale Marii Epurări. 

Victimele poloneze din RASSM din anii 1937-38 nu au constituit încă subiectul 

unei cercetări speciale. Știm că operațiunea poloneză a fost cea mai 

cuprinzătoare operațiune națională din cadrul Marii Terori, fiind arestate în total 

cca. 144 mii persoane, dintre care nu mai puțin de 110 600 au fost executate prin 

împușcare4. În ce privește RASSM, cea mai vastă operațiune națională a fost cea 

română. Denumirea de operațiunea română nu însemna că au fost vizați doar 

etnicii români de pe ambele maluri ale Nistrului sau din Vechiul regat, 

Transilvania și Bucovina, dar și etnici neromâni care s-au născut în România sau 

cunoșteau limba română. Majorității acestora li se incrimina că ar fi agenți ai 

României sau altor state vecine. Astfel, în contextul operațiunii române au fost 

reținute 170 de persoane cărora li se imputa faptul că ar fi contrarevoluționari și 

spioni în favoarea Poloniei5.  

În cadrul operațiunii poloneze de pe de teritoriul RASSM au fost arestate 

168 de persoane. Astfel, per total, printre victimele Marii Terori din RASSM,  se 

numărau câteva sute de polonezi. Aceștia au fost represați dat fiind suspiciunile 

                                                 
1 Robert Conquest, The Great Terror. A Reassessment, Oxford, Oxford University Press, 

2008.  
2 David R. Shearer, Policing Stalin’s Socialism. Repression and social order in the Soviet 
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3 Gheorghe Negru, Mihai Tașcă, „Represiunile politice din RASS Moldovenească în anii 

1937-1938. Operațiunea culăcească și operațiunea română”, în S. Musteață, I. Cașu, 

coordonatori, Fără termen de prescripție. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în 

Europa, Chișinău, Cartier, 2011, p. 429-455; Mihai Tașcă, “Operațiunea română” din RASS 

Moldovenească în Marea Teroare stalinistă, 1937-1938, Chișinău, Serebia, 2014; Ion Varta, 

Tatiana Varta, Igor Șarov, editori, Asasinările în masă din RASS Moldovenească în perioada 

Marii Terori, 1937-1938, vol. I, Chișinău, Editura ARC, 2010. 
4 A se vedea mai mult în Nikita Petrov, Stalinskii pitomets – Nikolai Ejov [Ejov – animalul de 

companie a lui Stalin] Moscova, ROSSPEN, 2009; Stephen Kotkin, Stalin, volume II: 

Waiting for Hitler, 1929-1941, New York, Penguin, 2018, pp. 433-454.    
5 Igor Cașu, Dușmanul de clasă. Represiuni politice, violență și rezistență în R(A)SS 

Moldovenească, 1924-1956, Chișinău, Cartier, 2014, p. 90.  
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de a fi agenți ai Poloniei, apartenența națională, și nu cea socială, fiind criteriul 

esențial în determinartea sorții lor. Alteori însă, ambele criterii, național și social 

au fost invocate în verdictul Troicilor locale sau Dvoicii de la Moscova. Printre 

cei care au avut acest destin tragic, amintim pe A. N. Tomașevski, născut în 

1906 în satul Fiodorovka, raionul Valea Hoțului, RASSM; Ianina Poliușko-

Soboleva, din localitatea Camenca, RASSM; Martin Kostiuk și Piotr Kuzmin, 

ambii originari din Polonia ș.a.m.d. În unele cazuri, printre victimele operațiunii 

poloneze sunt ucraineni sau evrei, născuți în teritoriile Poloniei interbelice, 

rezidenți în RASSM1.  

Imediat după ocuparea Basarabiei și Bucovinei de Nord de Armata Roșie, 

represiunea comunistă este extinsă asupra populației locale, indiferent de 

apartenența etnică. În primul an de regim sovietic, în teritoriile ocupate ale 

României interbelice, sunt supuse represiunilor politice cca. 120 mii persoane, 

dintre care aproape 30 000 deportate în Siberia și Kazahstan, alte 85 mii  

persoane fiind mobilizate la muncă forțată2. Mai puțin sau deloc se știe despre 

faptul că cel puțin 136 persoane au fost executate în intervalul iulie 1940-iulie 

1941. Majoritatea dosarelor acestora se află fie în arhiva fostului KGB de la 

Chișinău sau au fost transferate între timp la Arhiva Națională a Republicii 

Moldova. Printre cei condamnați la moarte se află și un polonez, pe nume 

Stanislav Franțevici Baranschi. Am accesat dosarul acestuia și, în cele ce 

urmează, ne vom referi pe larg asupra acestui caz.  

Baranschi a fost arestat la câteva zile de la invazia sovietică, pe 3 iulie 

1940. Era născut la Chișinău în 1906. A obținut cetățenia română abia în 1938, 

după ce regimul dictaturii regale a adoptat un amendament la legea cetățeniei 

prin care toți locuitorii Basarabiei la 27 martie 1918 obțineau statutul de cetățeni 

români. Este important din capul locului să observăm care era originea sa 

socială pe care i-o atribuie regimul sovietic. La această rubrică, ancheta din 

cadrul dosarului său de la NKVD distinge între originea socială și apartenența 

socială. Astfel, în ce privește originea socială, era fiul unui fierar, deci a unui 

muncitor, iar mama era țărancă. Cu alte cuvinte, din punct de vedere al 

ideologiei comuniste avea origine socială sănătoasă. Și la capitolul apartenență 

socială, adică ocupație, era, după criteriile oficiale sovietice, „în regulă”: în cea 

mai mare parte a perioadei interbelice a fost strungar la uzina Mocanu din 

Chișinău. În anii 1930, fusese chiar membru al Partidului Comunist din 

                                                 
1 Negru, Tașcă, „Represiunile politice din RASSM”, în Musteață, Cașu, Fără termen, p. 391-

393.  
2 Cașu, Dușmanul de clasă, p. 144. 
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România. Mai mult, fusese lider al mișcării muncitorești basarabene în al doilea 

deceniu interbelic1. 

În 1940 era proprietar al unui atelier mecanic, având câțiva angajați, ceea 

ce îl situa din punct de vedere ideologic în clasa exploatatorilor, deci îl făcea 

vulnerabil în ochii poliției politice sovietice, îl făcea susceptibil de represiune. 

Dar prin ce se justifică aplicarea unei  pedeapse atât de aspre, numită în epocă 

măsură de protecție socială, așa cum era definită de Codul Penal sovietic?  

Stanislav Baranschi nu se preta din multe puncte de vedere acestei 

pedepse, și nu una obișnuită, dar capitală, fără drept de apel. Nu a făcut armata 

sub țar, era prea mic, avea doar 11 ani în timpul Revoluției din Octombrie 1917. 

Din acelaș motiv, al vârstei, nu se punea problema să fi fost implicat de partea 

unor grupări politice sau militare, generic numiți albgardiști, în timpul războiului 

civil din Rusia, nu a participat nici la rebeliuni armate cu caracter 

contrarevoluționar. În anii 1930, comunist fiind, în România interbelică, nu a 

aderat la nici o disidență antistalinistă, gen elemente de stânga, de dreapta, 

troțkism etc. Membru de partid, cu acte în regulă, a fost arestat de Siguranță, 

poliția politică românească, interogat de numeroase ori într-o anchetă 

îndelungată, care a durat, cu intermitențe, aproape un an2.  

Capul de acuzare formulat de poliția politică sovietică chiar din ziua 

arestării sale, 3 iulie 1940 este: agent al Siguranței, cu numele de cod, unul 

prozaic, de Marusea. Pe baza acestei suspiciuni, este reținut în temeiul articolul 

54, punct 13 al Codrul Penal al RSS Ucrainene3. Mai exact, asupra lui Baranschi 

plana dubiul că ar fi participat activ în lupta contra clasei muncitoare și a 

mișcării revoluționare. În timpul anchetei – a cărei deznodământ era previzibil 

de la început – s-a developat detaliul central și fatal din biografia lui Baranschi, 

anume acela că în 1934 a fost implicat activ în organizarea unei greve generale a 

muncitorilor din Chișinău, având drept scop ridicarea nivelului de salarizare, 

mizerabil, de altfel. Drept urmare, a fost arestat de Siguranță, de rând cu alți 

lideri ai mișcării greviste. Câțiva martori, sau persoane care au dat mărturii 

împotriva sa, au spus că s-a bucurat de un tratament amiabil din partea poliției 

politice românești în timpul desfășurării anchetei, nefiind bătut sau maltratat în 

vreun alt fel, nici măcar la nivel verbal. Alții au spus că Baranschi a devenit 

agent al Siguranței, livrând pe tavă acesteia o listă de lideri comuniști implicați 

                                                 
1 Arhiva Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova, fostul KGB al RSSM 

(în continuare, ASISRM-KGB), Fond persoane represate, dosar nr. 023364, fasciculele 3-10.  
2 ASISRM-KGB, 023364, ff. 9-10, 12-20. 
3 ASISRM-KGB, 023364, ff. 1-2. 
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activ în organizarea grevei, până la urmă eșuate1. Textele dosarelor întocmite de 

NKVD ridică multe semne de întrebare și sunt o provocare la nivel metodologic. 

Nu putem ști cu exactitate în ce măsură dosarul a fost sau nu fabricat, în ce 

măsură mărturiile au fost înscenate, măsluite sau au reprezentat cât se poate de 

fidel realitatea, faptele. Câteva elemente, printre care acela că Baranschi a trădat 

interesele partidului, ale munictorilor, dar a recunoscut imediat acest lucru și și-a 

făcut mea culpa, ne fac însă să considerăm dosarul lui corespunzând în linii mari 

faptelor incriminate. 

În lumina acestor detalii, a mărturiilor proprii, Baranschi a fost condamnat 

la execuție prin împușcare de o sentință a Tribunalului militar al Corpului 35 

Pușcași al Cercului Militar Odessa în data de 2 septembrie 1940. Formal, 

sentința putea fi atacată în instanță, dar, cum se obișnuia în aceste cazuri, 

răspunsul era previzibil, mai ales când este voba de decizia unui organ precum 

Tribunalul militar. Pe 27 septembrie acelaș an,  Colegiul Militar al Curții 

Supreme de Justiție a URSS a confirmat sentința instanței inferioare, care, ca și 

cea superioară, exprima verdicte dincolo de câmpul juridic propriu-zis, adică cu 

caracter extrajudiciar2. Așa cum a documentat istoricul rus Aleksei Tepleakov, 

sentințele organelor extrajudiciare nu puteau fi anulate de nici o instanță. Numai 

deciziile luate de organe judiciare puteau fi contestate formal în alte instanțe, 

ierarhic superioare3. 

Acest aspect, al faptului că condamnarea sa a avut un caracter 

extrajudiciar,  a fost stipulat postmortem pentru Baranschi. În ciuda derapajelor 

justiției de după 1991 în Republica Moldova, în privința justiției de tranziție – 

transitional justice – de la un regim totalitar la unul democratic, a existat o 

continuitate neîntreruptă de evoluția sinuoasă a câmpului politic, inclusiv în 

perioada de dominație hegemonică a PCRM. Dovadă că Stanislav Baranschi a 

fost reabilitat de către Curtea Supremă a R. Moldova prin decizia din 26 iulie 

2006. Pentru mulți, reabilitările victimelor politice din perioada sovietică nu 

prezintă o bază juridică suficientă, considerându-se că sunt rezultatul unor 

decizii politice, a aplicării retroactive a drepturilor omului și impunerea 

standardelor de astăzi în materie juridică. Acest lucru este însă greșit. De cele 

mai multe ori, reabilitările se fac pornind de la cercetarea minuțioasă a Codului 

Penal sovietic și, mai ales, a codului procedural penal sovietic, dar și a 

                                                 
1 ASISRM-KGB, 023364, ff. 10, 25-26. 
2 ASISRM-KGB, 023364, ff. 39-43, 48. 
3 Aleksei Tepleakov, Protsedura. Ispolnenie smertnykh prigovorov v 1920-1930-kh godakh, 

Moscova, Vozvrashchenie, 2011, p. 14.  
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dosarelor. În cazul lui Baranschi, reabilitarea sa a fost operată constatându-se că 

sentința în privința condamnării sale nu a avut bază legală. Mai exact, acțiunile 

care cădeau sub incidența articolului 54, punctul 13 și se refereau la acțiuni 

săvârșite în timpul regimului țarist sau a războiului civil din Rusia1. Or, acest 

lucru înseamnă că condamnarea lui Baranschi a fost ilegală raportat chiar la baza 

legală a regimului sovietic, acea existentă în 1940.  

În concluzie, în timpul Marii Terori, criteriul etnic, era unul dintre cele 

mai principale, aproape jumătate din cele cel puțin 725 mii de victime fiind 

executate în cadrul celor 12 operațiuni naționale2. Iar cea mai vastă operațiune 

națională a fost cea poloneză, înregistrând, numai în RASSM, câteva sute de 

polonezi. 

În timpul primului an de ocupație sovietică a Basarabiei, 1940-41, nu 

criteriul etnic era unul determinant. Este și cazul lui Baranschi, condamnat la 

pedeapsă capitală pentru acțiuni dușmănoase împotriva clasei muncitoare. 

Putem admite nevoia unei idei de justiție, și a unei pedepse pe care un regim îl 

aplică față de cei care au încălcat legile în vigoare. Baranschi însă, etnic 

polonez, cetățean român, a fost judecat de sovietici în 1940 prin aplicarea 

retroactivă și, totodată, extrem de disproporționată, a legislației sovietice asupra 

realităților basarabene, românești din anii interbelici, adică nelegitimă. Or, acest 

lucru a fost recunoscut chiar de o instanță sovetică. Mai exat, este vorba de o 

decizie a Procuraturii URSS din 1991 care a recunoscut în mod expres faptul că 

cetățenii români de până la 1940 erau responsabili pentru acțiunile lor doar în 

fața statului român, nu și a altor state, inclusiv cel sovietic3. Decizia respecitvă, 

pronunțată în cazul lui Constantin Ghidei, se aplică, mutatis mutandis, și lui 

Stanislav Baranschi. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ASISRM-KGB, 023364, f. 52. 
2 Nicolas Werth, „Great Terror, 1936-1938”, în Stephane Courtois, ed., The Black Book of 

Communism. Crimes, Terror, Repression, Cambridge, Mass., Harvard University Press, p. 

191 (Werth dădea cifra de 681 mii); în 2011, cifra depășise 725 mii. A se vedea Tepleakov, 

Protsedura, p. 52. 
3 ASISRM-KGB, 018070, f. 43; Cașu, Dușmanul de clasă, p. 177-181. 
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MODIFICĂRILE CLIMATICE ÎN POST-GLACIAR ŞI 

IMPACTUL LOR ASUPRA GEOSISTEMULUI MĂRII NEGRE  

                                                                                               Lazăr Chirică, 

dr., conf. univ. 

 

Rezumat: Variațiile de nivel ale Mării Negre sunt un bun indicator ale variațiilor 

climatice. Astfel, în perioada de maximă dezvoltare a glaciațiunii Wurmiene, 

nivelul mării coboară sub cota de 100m față de nivelul actual. În perioada de 

Optim al Holocenului (6000-4000 de ani în urmă), nivelul atinge cote de + 3m și 

o creștere de 20 C a temperaturii medii anuale față de cea actuală. Pe parcursul 

dezvoltării Optiumului climatic medieval (1000-1300) clima era cu 0,4-0,80 C 

mai ridicată, iar nivelul mării cu 0,5m. În perioada Micii glaciațiuni medievale 

(1660-1750), valorile climatice anuale au scăzut cu 0,50 C comparativ cu cele 

actuale, respectiv și nivelul Mării Negre s-a micșorat cu 0,5m. 

Summary:  Black Sea level variations are a good indicator of climateric 

changes. Thus, during the peak of Wurmiene glaciation's development, the sea 

level falled below 100m compared to the current level. During the Holocene 

Optimum Period (6000-4000 years ago), the sea level raised with + 3m and the 

average annual temperature increased with 2° C compared to the curent 

temperature. During the development of the Medieval Climatic Optimum period 

(1000-1300) the temperature was 0.4°C-0.8°C higher and the sea level was 

raised by 0,5m, and during the Little Ice Age (1660-1750), the annual climatic 

values decreased with 0,5°C compared to the current ones, correspondingly, the 

Black Sea level decreased by 0,5m. 

Cuvinte cheie: Variații climatice, Variații de nivel, Marea Neagră, Geosistem, 

Optim climatic al Holocenului, Optim climatic medieval, Glaciațiune mică 

medievală. 

Introducere 

   Spre finele sec. XX s-au intensificat mult relațiile om-natură. Activitatea 

antropică de cele mai multe ori se manifestă negativ asupra mediului, atât la 

nivel local, regional cât și planetar. Niciodată nu a existat o atât de mare 

preocupare pentru viitorul mediului înconjurător la nivel global ca în prezent. 

Problemele ca despăduririle sau degradările de teren, poluarea apelor marine și a 

apelor dulci, subțierea stratului de ozon și mai presus de toate încălzirea 

climatică datorită efectului de seră sunt privite cu o justificată îngrijorare, atât de 

oamenii de știință, cât și de publicul larg. 
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Rezultate și discuții 

   Încălzirea globală, care probabil este în desfășurare, ar putea avea 

consecințe importante asupra sistemului mediului global, afectând frecvența 

furtunilor și a inundațiilor, distribuția plantelor și animalelor, dinamica 

ghețarilor și a gheții, nivelul mării etc. 

   Una din cauzele principale care favorizează dezvoltarea diverselor crize 

este variabilitatea sistemului natural de mediu. Pe parcursul observațiilor 

efectuate de om, s-a format o concluzie incorectă, precum că Terra s-ar afla într-

o stare mai mult sau mai puțin stabilă. 

   Un alt factor este faptul că omul prin acțiunile sale, a afectat deja 

funcționarea diverselor sisteme terestre. 

   Problema modificărilor globale ale mediului este una deosebit de 

complexă. Pentru a înțelege modul de funcționare și de reacție a sistemelor 

terestre la factorii externi, este nevoe de cunoștințe ample a evoluției 

geosistemelor. 

Spre exemplu, încălzirea cilmei de la începutul Holocenului se datorează 

faptului că Terra ajungea în cel mai apropiat punct față de Soare în luna iulie și 

nu în ianuarie, datorită ciclului precesional de 21000 de ani. Ca urmare, emisfera 

nordică primea în lunile de vară cu aproape 8% mai multă radiație solară decât 

în prezent și cu aceeași cantitate mai puțină radiație iarna. Aceste ample variații 

sezoniere nu au loc în cazul încălzirii datorate gazelor de seră, când media 

anuală crește fără mari modificări sezoniere. 

    Astfel studiul interacțiunii diverșilor factori la nivel de Geosistem cât și 

a factorului antropic, devine o sarcină primordială a științei de geografie. 

Până nu demult în geografie persista ideea precum că peisajele naturale 

sunt un produs al elementelor sale perindate în epoca noastră. Pe când 

cercetările paleogeografice vin să confirme relațiile geosistemelor contemporane 

cu cele din trecut. Doar prin prisma cercetărilor paleogeografice se poate de scos 

în evidență caracterul evolutiv al geosistemelor, factorii ce influențează 

dinamica geosistemelor la nivel local, regional și global. 

   Preocupările tot mai mari legate de etapele de dezvoltare a sistemelor 

naturale, s-au transformat intr-o direcție aparte „ geografia evolutivă” (A. 
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Velicico) [6,7]. Una din problemele de bază ale geografiei geosistemelor este 

interacțiunea componentelor sale. 

   Printre  primii cercetători care a introdus noțiunea de geosistem în știința 

geografică a fost V. Sociava [8,9] prin care înțelegea o structură complexă care 

înglobează elemente din geomorfologie, climatologie, hidrologie, geologie, 

paleogeografie și ecologice pentru zone concrete de pe suprafața Terrei. 

   Un loc aparte în înțelegerea evoluției și dinamicii geosistemelor 

regionale î-l ocupă Marea Neagră și zona ei de litoral pe parcursul Pleistocenului 

tardiv și Holocen (Post-glaciar),  când s-au modificat spectaculos ecosistemele 

lacustre, Delta Dunării, Marea Azov, linia de țărm, lumea vegetală și animală, 

așezările umane, gradul de poluare  etc. 

   Regiunea costieră joasă și șelful continental al Mării Negre conțin o 

adevărată arhivă de „amprente” paleogeografice pe baza cărora pot fi restabilite 

atât modificările nivelului mării, cât și deplasările uscatului pe verticală. Pot fi 

calculate ritmul și direcția împreună cu datele oceanografice și climatice conexe, 

ce pot furniza cea mai sigură bază pentru analiza modificărilor viitoare ale 

nivelurilor marine și impactul lor asupra sistemului litoral. 

   Variațiile de nivel ale Mării Negre din ultima perioadă de tranziție 

glaciar- interglaciar ( derulate acum 18.000 - 6.000 de ani) par a fi cele mai 

relevante pentru înțelegerea vitezei și naturii încălzirii globale [1]. Datele 

paleoclimatice indică faptul că nici temperatura și nici precipitațiile nu au 

crescut constant în timpul tranziției odată cu modificarea gradată a bilanțului 

radiativ terestru care a început să crească acum 18.000 de ani. Chiar mai mult, 

pe fonul ridicării nivelului Mării Negre după 18 mii de ani în perioada 11.000-

10.000 de ani se înregistrează o perioadă de răcire și respectiv de regresiune a 

mării. După înregistrările din calotele glaciare, temperatura a scăzut cu 70 C în 

numai 50 de ani înainte de a crește progresiv la începutul Holocenului [3]. 

   Ridicarea nivelului mării este cel mai important și mai vizibil efect al 

încălzirii globale, a efectului de seră. 

Clima afectează nivelul mării într-o multitudine de feluri. Modificările 

regimului vântului pot afecta, de exemplu, incidente și magnitudinea nivelurilor 

extreme ale apei asociate cu furtuni. Creșterea temperaturii va conduce la rândul 

ei, la niveluri marine mai ridicate datorită efectelor sericea, ceea ce înseamnă 



291 

 

expansiunea maselor de apă pe măsura creșterii temperaturii lor. Creșterea 

temperaturii va conduce și la topirea ghețarilor de mare altitudine și de la 

latitudine ridicată, precum și a calotelor. Ultimele conduc la schimbări eustatice 

ale nivelului mării. 

   Kuenien [4] și Faibridge [2] au efectuat cercetări asupra mecanismelor 

eustatice și au identificat trei cauze principale: 

1. Modificarea formei, și de aici a capacității volumetrice a bazinelor prin 

activitate tectonică (tecto-eustazie), sedimentare ( sediment-eustazie) și 

încărcarea apelor ( hidro-eustazie); 

2. Schimbarea bilanțului geohidrologic sau a proporției apelor din bazinele 

oceanice față de cea de pe continente. Glacio- eustazia este procesul 

dominant, dar și schimbările seculare ale volumului apelor subterane vor 

avea un impact asupra proporției, ambele fiind controlate climatic; 

3. Schimbarea volumului total de apă, prin adăugare de apă nouă din 

activitatea vulcanică sau prin pierdere de apă în timpul sedimentării. 

Schimbările sterice sunt incluse aici și se manifestă prin expansiunea sau 

contracția maselor de apă rezultate din modificările densității, 

temperaturii și salinității. 

Fairbridge și Jelgersma [5] au determinat relațiile dintre schimbările 

climatice și nivelul mării și au atras atenția asupra presiunii lor multiple 

asupra modificării nivelului mării, clima fiind una dintre acestea. 

Modificările dinamice ale nivelului mării și glacio- eustatice sunt, 

totuși cele două variabile impuse climatic care au cel mai mare impact 

asupra șelfului continental, liniei de coastă și regiunilor costiere ale Mării 

Negre. 

Efectul presiunii climatice asupra volumului apei marine, măsurat în 

baza nivelului mării, în Bahamas, atinge o magnitudine de 120±5m. O 

astfel de amplitudine a nivelului mării este caracteristică şi Mării Negre în 

Postglaciar. 
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Relațiile dintre schimbarea climei și nivelul mării, cu indicarea 

sistemelor cauzale și de feedback 

 



293 

 

Concluzii 

Marea Neagră și geosistemele costiere în Postglaciar au fost supuse 

unor modificări ample, sub influența hazardurilor naturale dar și a 

activităților economice, antropice. 

Această presiune se exercită prin poluare, eutrofizare, suprapescuit, 

periclitarea speciilor rare, introducerea speciilor noi, alterarea structurii și 

funcționării regiunilor umede  din jurul mării, degradarea țărmurilor, a 

limanelor și peisajelor limitrofe. 
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